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จดหมายจากสาราณียกร
สวัสดีทันตแพทย์พี่น้องร่วมวิชาชีพทุกท่านนะครับ
ช่วงเดือนที่ผ่านมาประเทศไทยได้ผ่านพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งน้อยคนนักที่จะ
เคยเห็นพระราชพิธีมาก่อนในชีวิต จึงเป็นโอกาสอันดีที่ที่พวกเราจะได้หน้าประวัติศาสตร์ผ่านสายตา ได้ชื่นชมพระบารมีและความยิ่งใหญ่
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาติไทยที่พวกเราอยู่ใต้พระบรมโพธิสมภารอย่างร่มเย็นมาหลายร้อยปี
ส�ำหรับบทความในวิทยาสารทันตแพทยศาสตร์ฯ ฉบับนีก้ อ็ ดั แน่นเต็มด้วยบทความ 12 บทความเช่นเดิม เริม่ ด้วยบทความปริทศั น์
ที่เป็นบทความการศึกษาต่อเนื่องคือ การใช้น้�ำยาล้างคลองรากฟันในฟันน�้ำนม ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราอาจจะมองข้าม บทความนี้อาจจะ
ท�ำให้ทกุ คนเริม่ ให้ความสนใจอีกครัง้ เพือ่ การรักษาฟันน�ำ้ นมได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส�ำหรับบทความอืน่ ก็หลากหลายเหมือนเช่นเดิมครับ
ทั้งเรื่องของ alveolar bone  งานด้านศัลยศาสตร์  งานทางด้านปริทันตวิทยาหรือด้านวัสดุบูรณะ เรียกได้ว่าครบเหมือนเดิมครับ
ท้ายสุดนี้ เข้าสู่หน้าฝนอย่างเป็นทางการแล้ว ออกจากบ้านอย่าลืมพกร่มและรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ แล้วพบกันใหม่ครับ

        

ทพ.ดร. เอกมน มหาโภคา
          สาราณียกร

สำ�หรับหน้าที่เป็นสี โปรดเข้าชมได้ที่ http://www.jdat.org
For high quality coloured figures, please refer to http://www.jdat.org/
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Instruction for Authors

The Journal of the Dental Association of Thailand
welcome submissions from the field of Dentistry and
related science. We published 4 issues per year in March,
June, September and December.
Categories of the Articles
1. Review Articles: an article with technical
knowledge collected from journals or
textbooks and is profoundly analyzed and
criticized.
2. Case Reports: a short report of an update case
or case series related to dental field which has
been carefully analyzed and criticized with
scientific observation.
3. Original Articles: a research report which has
never been published elsewhere and represent
new and significant contributions to the field of
Dentistry.
4. Letter to the Editor: a brief question or
comment that is useful for readers

Manuscript Submission
The Journal of the Dental Association of Thailand
only accepts online submission. The manuscript must
be submitted via http://www.jdat.org. Registration by
corresponding author is required for submission.
We accept articles written in both English and Thai.
However for Thai article, English abstract is required
whereas for English article, there is no need for Thai
abstract submission. The main manuscript should be
submitted as .doc or .docx. All figures and tables should
be submitted as separated files (1 file for each figure or
table). For figures and diagrams, the acceptable file
formats are .tif, .bmp and .jpeg with resolution at least
300 dpi. with 2 MB.
Contact Address
Editorial Staff of the Journal of the Dental Association
of Thailand
The Dental Association of Thailand
71 Ladprao 95
Wangtonglang Bangkok 10310
Email: jdat.editor@gmail.com
Telephone: 669-7007-0341
Manuscript Preparation
1. For English article, use font of Cordia New Style size
16 in a standard A4 paper (21.2 x 29.7 cm) with
2.5 cm margin on all four sides. The manuscript

should be typewritten.
2. For Thai article, use font of Cordia New Style size 16
in a standard A4 paper (21.2 x 29.7 cm) with 2.5 cm
margin on all four sides. The manuscript should be
typewritten with 1.5 line spacing. Thai article must
also provide English abstract. All references must
be in English. For the article written in Thai, please
visit the Royal Institute of Thailand (http://
www.royin.go.th) for the assigned Thai medical and
technical terms. The original English words must be
put in the parenthesis mentioned at the first time.
3. Numbers of page must be placed on the top right
corner.The length of article should be 10-12 pages
including the maximum of 5 figures, 5 tables and 40
references for original articles. (The numbers of
references are not limited for review article)
4. Measurement units such as length, height, weight,
capacity etc. should be in metric units. Temperature
should be in degree Celsius. Pressure units should
be in mmHg. The hematologic measurement and
clinical chemistry should follow International
System Units or SI.
5. Standard abbreviation must be used for abbreviation
and symbols. The abbreviation should not be
used in the title and abstract. Full words of the
abbreviation should be referred at the end of the
first abbreviation in the content except the standard
measurement units.
6. Position of the teeth may use full proper name such
as maxillary right canine or symbols according to FDI
two-digit notation and write full name in the
parenthesis after the first mention such as tooth 31
(mandibular left central incisor).
7. Every illustration including tables must be referred in all
illustrations The contents and alphabets in the illustrations
and tables must be in English. All figures and table must
be clearly illustrated with the legend. Numbers are used
in Arabic form and limited as necessary. During the
submission process, all photos and tables must be
submitted in the separate files. Once the manuscript is
accepted, an author may be requested to resubmit the
high quality photos.
Preparation of the Research Articles
1. Title Page
The first page of the article should contain the
following information
- Category of the manuscript
- Article title
- Authors’ names and affiliated institutions
- Author’s details (name, mailing address,
E-mail, telephone and FAX number)

2.Abstract
The abstract must be typed in only one paragraph.
2.Abstract
OnlyThe
English
abstract
English
article. Both
abstract
must isberequired
typed infor
only
one paragraph.
English
andabstract
Thai abstracts
are required
for Thai
article
Only
English
is required
for English
article.
Bothand
put
in
separate
pages.
The
abstract
should
contain
title,
English and Thai abstracts are required for Thai article and
objectives,
methods,
results
and conclusion
continuousput
in separate
pages. The
abstract
should contain
title,
ly withoutmethods,
headingresults
on each
Do continuousnot refer any
objectives,
andsection.
conclusion
illustrations
tables inDothe
lydocuments,
without heading
on eachor section.
notabstract.
refer anyThe
teeth mustillustrations
be written byoritstables
properinname
not by symbol.
documents,
the abstract.
The
Do
not
use
English
words
in
Thai
abstract
but
translate
teeth must be written by its proper name not by symbol.
transliterate
into Thai
words
and do
put the
Doornot
use Englishit words
in Thai
abstract
butnot
translate
wordsitininto
the Thai
parenthesis.
English
abstract
must
ororiginal
transliterate
words and
do not
put the
original
words300
in the
parenthesis.
abstract
not exceed
words.
Key wordsEnglish
(3-5 words)
aremust
written
notat exceed
Key words
words) areorder
writtenwith
the end300ofwords.
the abstract
in (3-5
alphabetical
atcomma
the end(,) of
the
abstract
in
alphabetical
order
with
in-between.
comma
in-between.
3. (,)Text
3. Text
The text of the original articles should be organized
The text
the original articles should be organized
in sections
asoffollows
in sections
as follows indicates reasons or importances of the
- Introduction:
- Introduction:
indicatesscope
reasonsoforthe
importances
of the
research, objectives,
study. Introduction
research,
of the study.
Introduction
should objectives,
review newscope
documents
in order
to show the
should
review
new
documents
in
order
to
the
correlation of the contents in the articleshow
and original
correlation
of theIt contents
in theclearly
article and
originalthe
knowledge.
must also
indicate
knowledge.
hypothesis. It must also clearly indicate the
hypothesis.
- Materials and Methods: indicate details of
- Materials
andmethods
Methods:
details
of
materials and
usedindicate
in the study
for readers
materials
and
methods
used
in
the
study
for
readers
to be able to repeat such as chemical product
tonames,
be abletypes
to repeat
such as chemical
of experimental
animals,product
details of
names,
types
of
experimental
animals,
patients including sources, sex, age etc.details
It mustofalso
patients
including
age etc. It must
indicate
name,sources,
type, sex,
specification,
and also
other
indicate
name,
type,
specification,
and
other
information of materials for each method. For a
information
of materials
for each
For a
research report
performed
in method.
human subjects,
research
performed
human
authorsreport
should
indicate inthat
the subjects,
study was
authors
should
indicate
that
the
study
wasfor
performed according to the ethical Principles
performed
accordingand
to Experiment
the ethical involving
Principleshuman
for
Medical Research
Medical
Research
and
Experiment
involving
human
subjects such as Declaration of Helsinki 2000 or has
subjects
such as Declaration
of Helsinki
2000 orofhas
been approved
by the ethic
committees
each
been
approved
by
the
ethic
committees
of each
institute.
institute.
- Results:Results
Resultsarearepresentation
presentation
discovery
- Results:
of of
thethe
discovery
of
experiments
or
researches.
It
should
of experiments or researches. It should bebe
categorizedandandrelated
relatedto tothetheobjectives
objectives
categorized
of of
thethe
articles.The
Theresults
resultscancanbebepresented
presentedin in
various
articles.
various
forms
such
as
words,
tables,
graphs
or
illustrations
forms such as words, tables, graphs or illustrations
etc.Avoid
Avoidrepeating
repeatingthethe
results
both
in tables
etc.
results
both
in tables
andand
paragraph.Emphasize
Emphasizeonly
only
important
issues.
ininparagraph.
important
issues.
Discussion:
The
topics
to
be
discussed
include
- Discussion: The topics to be discussed include
objectivesofofthethestudy,
study,advantages
advantagesandand
thetheobjectives
disadvantages
of
materials
methods.
disadvantages of materials andandmethods.
However,thetheimportant
importantpoints
pointsto tobebeespecially
especially
However,
consideredarearethethe
experimental
results
compared
considered
experimental
results
compared
directly
with
the
concerned
experimental
study.
directly with the concerned experimental study.

It should indicate the new discovery and/or
important
issues the
including
conclusion
It should
indicate
new the
discovery
and/orfrom
the study.
suggestion,
problems
important
issuesNew
including
the conclusion
fromand
experiments
should and
also be
thethreats
study.from
Newthe
suggestion,
problems
informed
in
the
discussion
and
indicate
the
threats from the experiments should also beways
to makein good
use of theand
results.
informed
the discussion
indicate the ways
Conclusion:
the brief results and the
to- make
good useindicates
of the results.
conclusionsindicates
of the analysis.
- Conclusion:
the brief results and the
- Acknowledgement:
indicates the institutes or
conclusions
of the analysis.
persons
helping
the
authors,
especially
on capital
- Acknowledgement: indicates the
institutes
or
sources
of researches
numbersonofcapital
research
persons
helping
the authors,andespecially
fundsof(if researches
any).
sources
and numbers of research
funds
(if any). include every concerned document
- References
- References
includereferred
every concerned
document
that the authors
in the articles.
Names of
thatthe
thejournals
authors referred
in
the
articles.
Names
of to
must be abbreviated according
thethe
journals
mustname
be abbreviated
according
to
journal
lists in “Index
Medicus”
thepublished
journal name
lists inor“Index
Medicus”
annually
from the
website
published
annually or from the website
http://www.nlm.nih.gov
http://www.nlm.nih.gov
Writing the References
Writing the
TheReferences
references of both Thai and English articles
The
references
Thai Reference
and Englishsystem
articlesmust
must be written onlyofinboth
English.
must
written only
in English.
system must
bebeVancouver
system,
usingReference
Arabic numbers,
making
be order
Vancouver
system,
using
Arabic
numbers, making
according
to the
texts
chronologically.
Titles of
order
to the
of
theaccording
Journals must
be texts
in Boldchronologically.
and Italics. TheTitles
publication
theyear,
Journals
in Boldareandlisted
Italics.respectively
The publication
issuemust
andbepages
without
year,
issue
and
pages
are
listed
respectively
without
volume.
volume.
Sample of references from articles in Journals
Sample ofPhantumvanit
references from
articles
in Journals T. Strong
P, Feagin
FF, Koulourides
Feagin FF,for
Koulourides
andPhantumvanit
weak acids P,sampling
fluoride T.ofStrong
enamel
andremineralized
weak acids sodium
samplingfluoride
for fluoride
of
enamel
solutions. Caries Res
remineralized
sodium fluoride solutions. Caries Res
1977;11:56-61.
1977;11:56-61.
- Institutional authors
- Institutional
authors
Council on
Dental materials and Devices.
Council
on Dental materials
and Specification
Devices.
New AmericanDental
Association
NewNo.27
AmericanDental
Association
Specification
for direct filling resins. J Am Dent Assoc
No.27
for
direct filling resins. J Am Dent Assoc
1977;94:1191-4.
1977;94:1191-4.
- No author
- No author
Cancer
in south
Africa
[editorial].
S Afr
Cancer
in south
Africa
[editorial].
S Afr
MedMed
J J
1994:84:15.
1994:84:15.
Sample
of references
books
other
monographs
Sample
of references
fromfrom
books
andand
other
monographs
Authors
being
writers
- Authors being writers
Neville
Damn
Allen
Bouquot
JE. Oral
Neville
BW,BW,
Damn
DD,DD,
Allen
CM,CM,
Bouquot
JE. Oral
maxillofacial
pathology.
Philadelphia:
andand
maxillofacial
pathology.
Philadelphia:
WB WB
Saunder;
1995.
p.
17-20
Saunder; 1995. p. 17-20
- Authors
being
both
writer
editor
- Authors
being
both
writer
andand
editor
Norman
IJ,
Redfern
SJ,
editors.
Mental
health
Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health
carecare
elderly
people.
Churchill
for for
thethe
elderly
people.
NewNew
York:York:
Churchill
Livingstone;
1996.
Livingstone;
1996.
Books
with
authors
separate
chapter
- Books with authors for for
eacheach
separate
chapter

- Books with authors for each separate chapter
and
also with
haveauthors
editor for each separate chapter
-Books
Sanders
BJ,
Henderson
and also have editor HZ, Avery DR. Pit and fissure
sealants;BJ,In:Henderson
McDonald
Sanders
HZ, RE,
AveryAvery
DR. PitDR,andeditors.
fissure
Dentistry
for
the
child
and
adolescent.
7th ed.
sealants; In: McDonald RE, Avery DR, editors.
St
Louis: Mosby;
Dentistry
for the2000.
childp. 373-83.
and adolescent. 7th ed.
St- Institutional
Louis: Mosby;authors
2000. p. 373-83.
International
Organization for Standardization.
- Institutional authors
ISO/TR
11405
Dental
materials-Guidance
on
International Organization
for Standardization.
testing
adhesion
to tooth
structure. Geneva:
ISO/TR of11405
Dental
materials-Guidance
on
ISO;
1994.
testing of adhesion to tooth structure. Geneva:
Samples
of references from academic conferences
ISO; 1994.
- Conference
proceedings
Samples
of references
from academic conferences
Kimura
J,
Shibasaki
H, editors. Recent advances
- Conference proceedings
in clinicalJ, neurophysiology.
Proceedings
the 10th
Kimura
Shibasaki H, editors.
Recent ofadvances
International
Congress ofProceedings
EMG andofClinical
in
clinical neurophysiology.
the 10th
Neuro physiology;
1995 Octof 15-19;
Japan.
International
Congress
EMG Kyoto,
and Clinical
Amsterdam:
Elsevier;
1996.
Neuro
physiology;
1995
Oct 15-19; Kyoto, Japan.
- Amsterdam:
Conference Elsevier;
paper 1996.
Hotz PR. Dental
plaque control and caries. In: Lang
- Conference
paper
PN,
Attstrom
R,
Loe
H, editors.
the
Hotz PR. Dental plaque
control Proceedings
and caries. In:ofLang
European
on Mechanical
PN,
AttstromWork
R, Loeshop
H, editors.
ProceedingsPlaque
of the
Control;
1998
May
9-12;
Berne,
Switzerland.
European Work shop on Mechanical Plaque
Chicago: Quintessence
Publishing;
p. 35-49.
Control;
1998 May 9-12;
Berne,1998.
Switzerland.
- Chicago:
Documents
from scientific
or technical
Quintessence
Publishing;
1998. p.reports
35-49.
Fluoride
and
human
health.
WHO
Monograph;
- Documents from scientific or technical
reports
1970. Series
Fluoride
andno.59.
human health. WHO Monograph;
1970. Series no.59.
Samples of reference from thesis
Muandmingsuk
A. The
Samples
of reference
fromadhesion
thesis of a composite resin
to etched
enamel ofA.young
and old ofteeth
[dissertation].
Muandmingsuk
The adhesion
a composite
resin
Texas:
The
University
of
Texas,
Dental
Branch
at
Houston;
1974.
to etched enamel of young and old teeth [dissertation].
Texas: The University of Texas, Dental Branch at Houston; 1974.
Samples of reference from articles in press
Swasdison
S, Apinhasmit
W, inSiri-upatham
C,
Samples
of reference
from articles
press
Tungpisityoitn
N, et al.
SwasdisonM,S,Pateepasen
ApinhasmitR,W,Suppipat
Siri-upatham
C,
Chemical
sterilization
for
barrier
membranes
is
to
Tungpisityoitn M, Pateepasen R, Suppipat N,toxic
et al.
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น�้ำยาล้างคลองรากฟัน: การพิจารณาเลือกใช้เพื่อความส�ำเร็จในการรักษาเนื้อเยื่อในของ
ฟันน�้ำนม
Root Canal Irrigants: Considerations for Success in Pulp Treatment for
Primary Teeth
ศิริพร ส่งศิริประดับบุญ1 , ณัฐนันท์ โกวิทวัฒนา1
Siriporn Songsiripradubboon1 , Nattanan Govitvattana1

ภาควิชาทันตกรรมส�ำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
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บทคัดย่อ
การรักษาเนือ้ เยือ่ ในของฟันน�ำ้ นมมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ เก็บรักษาฟันน�ำ้ นมซีน่ นั้ ไว้ให้ใช้งานได้และคงอยูใ่ นช่องปากจนถึงระยะเวลา
ที่เหมาะสม เชื้อจุลชีพเป็นสาเหตุส�ำคัญของการเกิดพยาธิสภาพของเนื้อเยื่อในและเนื้อเยื่อรอบปลายรากฟัน การลดหรือก�ำจัดเชื้อจุลชีพ
ออกจากระบบคลองรากฟันจึงเป็นเป้าหมายหลักของการรักษาเนือ้ เยือ่ ใน การท�ำความสะอาดคลองรากฟันด้วยน�ำ้ ยาล้างคลองรากฟันมี
บทบาทส�ำคัญในการช่วยก�ำจัดเชือ้ จุลชีพ ชะล้างเศษเนือ้ เยือ่ ต่าง ๆ รวมทัง้ ก�ำจัดชัน้ สเมียร์ ในปัจจุบนั มีนำ�้ ยาล้างคลองรากฟันหลายชนิดทีถ่ กู
แนะน�ำให้ใช้ในระหว่างกระบวนการรักษาเนื้อเยื่อในของฟันน�้ำนม โดยน�้ำยาล้างคลองรากฟันแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป
รวมทั้งมีข้อพึงระวังต่าง ๆ ในการน�ำไปใช้งานทางคลินิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาในผู้ป่วยเด็ก ดังนั้น บทความปริทัศน์นี้จึงมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับน�ำ้ ยาล้างคลองรากฟันทีถ่ กู น�ำมาใช้ในการรักษาเนือ้ เยือ่ ในฟันน�ำ้ นมในแง่มมุ ต่าง ๆ ทัง้
กลไกการออกฤทธิ์ ประสิทธิผลการท�ำงาน และผลข้างเคียงของน�ำ้ ยาแต่ละชนิด รวมทัง้ ให้ขอ้ มูลงานวิจยั ต่าง ๆ ทีศ่ กึ ษาในฟันน�ำ้ นมเพือ่ เป็น
แนวทางให้ทนั ตแพทย์ใช้ในการตัดสินใจเลือกน�ำ้ ยาล้างคลองรากฟันในระหว่างกระบวนการรักษาเนือ้ เยือ่ ในของฟันน�ำ้ นมได้อย่างเหมาะสม
ค�ำส�ำคัญ: การรักษาเนื้อเยื่อใน, น�้ำยาล้างคลองรากฟัน, ฟันน�้ำนม

Abstract

The aim of the pulp treatment in primary teeth is to preserve and maintain fully functional primary teeth
in the dental arch until the time of natural exfoliation. It is well studied that microorganisms are considered to be
a major cause of pulpal and periapical pathosis. Therefore, the primary goal of pulp treatment is to eliminate or
reduce microorganisms inside an infected root canal system. Root canal cleaning with irrigating solutions becomes
one of the standard protocol as it can remove microorganisms, tissue debris, and smear layer efficiently. Various
irrigating solutions have been suggested for pulp treatment in primary teeth. Different irrigants have distinct properties
and, thus, present with different advantages, disadvantages and limitations. In clinical practice, these properties
need to be considered, in particular, when using in pediatric patients. The objective of this article is, therefore, to
review the various irrigating solutions commonly used in pulp treatment in primary teeth in many aspects. The
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mechanisms of actions, effectiveness, and their side effects are discussed. This information would be useful for
clinicians to choose an irrigant during pulp treatment procedure.
Keyword: Pulp treatment, Irrigant, Primary teeth
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บทนำ�
การรักษาเนื้อเยื่อในของฟันน�้ำนมมีวัตถุประสงค์เพื่อ
เก็บรักษาฟันน�ำ้ นมซีน่ นั้ ไว้ในช่องปากจนกว่าจะถึงระยะเวลาทีฟ่ นั
น�้ำนมซี่นั้นจะหลุดไปตามธรรมชาติ1 เพื่อป้องกันปัญหาต่าง ๆ ที่
อาจเกิดขึ้นจากการสูญเสียฟันน�้ำนมไปก่อนก�ำหนด อันได้แก่
ปัญหาด้านการสบฟัน2 ปัญหาด้านพัฒนาการและการเจริญ
เติบโต3,4 ปัญหาด้านการออกเสียง5 รวมถึงผลกระทบด้านจิตใจ
และความพึงพอใจในตนเอง (self-esteem) ของเด็ก6 วิธกี ารรักษา
เนื้อเยื่อในของฟันน�้ำนมนั้นแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ขึ้นกับระดับ
การอักเสบที่เกิดขึ้นภายในโพรงเนื้อเยื่อใน กล่าวคือ กรณีที่โพรง
เนื้อเยื่อในมีการอักเสบชนิดผันกลับได้ การรักษาที่เหมาะสม คือ
การรักษาความมีชีวิตของฟันไว้ (vital pulp therapy) ซึ่งอาจท�ำ
โดยการปิดทับเนือ้ เยือ่ ในโดยอ้อม (indirect pulp capping) การ
ปิดทับเนือ้ เยือ่ ในโดยตรง (direct pulp capping) หรือการท�ำพัล
โพโตมี (pulpotomy) ซึ่งเป็นวิธีการรักษาความมีชีวิตของฟัน
น�้ำนมที่ได้รับการยอมรับมาเป็นระยะเวลานาน ส่วนอีกกรณีหนึ่ง
คือ กรณีทโี่ พรงเนือ้ เยือ่ ในมีการอักเสบชนิดผันกลับไม่ได้ ซึง่ จ�ำเป็น
ต้องได้รับการรักษาด้วยวิธีพัลเพคโตมี (pulpectomy)1
ความส�ำเร็จของการรักษาเนื้อเยื่อในของฟันน�้ำนมขึ้น
กับปัจจัยหลายประการ7,8 ได้แก่ การวินิจฉัยชนิดของการอักเสบ
ที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง พยาธิสภาพของฟันก่อนการรักษา ชนิด
ของยาและวัสดุที่ใช้ในการรักษา รวมถึงชนิดของวัสดุบูรณะฟัน
ภายหลังการรักษา การลดหรือการก�ำจัดเชื้อจุลชีพเป็นอีกหนึ่ง
ปัจจัยที่ส�ำคัญต่อความส�ำเร็จของการรักษา9 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในการรักษาเนื้อเยื่อในชนิดพัลเพคโตมี ซึ่งเนื้อเยื่อในเกิดการติด
เชื้อและมีการอักเสบชนิดผันกลับไม่ได้หรืออาจมีการตายของ

เนือ้ เยือ่ ในเกิดขึน้ ฟันซีน่ นั้ จึงจ�ำเป็นต้องได้รบั การท�ำความสะอาด
และก�ำจัดเชื้อจุลชีพออกจากคลองรากฟันตลอดทั้งคลองราก
อย่างไรก็ตามเชื้อจุลชีพไม่ได้จ�ำกัดตัวอยู่เฉพาะในคลองรากฟัน
หลักเท่านั้น การท�ำความสะอาดคลองรากฟันด้วยแรงกลเพียง
อย่างเดียวจึงอาจจะไม่เพียงพอทีจ่ ะก�ำจัดเชือ้ จุลชีพออกจากระบบ
คลองรากฟัน การล้างคลองรากฟันด้วยน�้ำยาล้างคลองรากฟันจึง
เป็นขัน้ ตอนทีม่ คี วามส�ำคัญทีจ่ ะช่วยเพิม่ ความส�ำเร็จของการรักษาได้10
โดยน�ำ้ ยาล้างคลองรากฟันจะช่วยหล่อลืน่ คลองรากฟันในระหว่าง
การท�ำความสะอาดคลองรากฟันด้วยแรงกล ช่วยชะล้างเศษ
เนื้อเยื่อต่าง ๆ รวมทั้งช่วยลดและก�ำจัดเชื้อจุลชีพออกจากระบบ
คลองรากฟัน
ภายในคลองรากฟันน�ำ้ นมทีเ่ นือ้ เยือ่ ในตาย (pulp necrosis)
และเนือ้ เยือ่ รอบปลายรากฟันอักเสบ (apical periodontitis) จะ
พบการติดเชื้อจากเชื้อหลายชนิด (polymicrobial infection)
โดยมีเชื้อจุลชีพชนิดไม่พึ่งออกซิเจน (anaerobe) ในสัดส่วน
มากกว่าเชื้อจุลชีพชนิดอื่น11 จากการศึกษาด้วยวิธีการเพาะเชื้อ
จุลชีพแบบดั้งเดิม และการศึกษาในระดับโมเลกุล (molecular
technique) แสดงให้เห็นว่าเชือ้ จุลชีพต่าง ๆ ในคลองรากฟันน�ำ้ นม
ทีต่ ดิ เชือ้ มีความใกล้เคียงกับเชือ้ จุลชีพทีพ่ บในคลองรากฟันแท้12,13
โดยพบเชือ้ ชนิดพึง่ ออกซิเจน (aerobe) ไม่พงึ่ ออกซิเจน แบคทีเรีย
ที่สร้างเม็ดสีด�ำ  (black-pigmented bacteria) และมิวแทนส์
สเตร็ปโตคอคไค (mutans streptococci) นอกจากนี้ จากการ
ศึกษาด้วยเทคนิค checkerboard DNA-DNA hybridization พบ
ว่าในคลองรากฟันน�้ำนมที่ติดเชื้อนั้นมีเชื้อแบคทีเรียที่ยากต่อการ
เพาะเชือ้ ได้แก่ แทนเนอเรลลา ฟอร์ไซเทีย (Tannerella forsythia)
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และ ทรีโพนีมา เด็นติโคลา (Treponema denticola) ปรากฏอยูด่ ว้ ย14
แบคทีเรียที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ในช่องปาก ใน
คลองรากฟันที่ติดเชื้อ อาจอยู่ในรูปเซลล์ที่ล่องลอยเป็นอิสระ
(planktonic state) หรืออยูร่ วมตัวกับเซลล์อนื่ ๆ ในลักษณะของ
แผ่นชีวภาพ (biofilm) โดยในแผ่นชีวภาพนี้จะประกอบไปด้วย
แบคทีเรียหลากหลายสายพันธุ์ที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนฝังตัวอยู่ใน
เมทริกซ์นอกเซลล์ (extracellular matrix) ทีก่ ลุม่ แบคทีเรียเหล่า
นี้สร้างขึ้นมาเอง ภายในมีร่องน�้ำที่เป็นเส้นทางในการล�ำเลียงสาร
อาหารและก�ำจัดของเสีย15 แผ่นชีวภาพนี้มีบทบาทส�ำคัญในการ
ปกป้องเชื้อแบคทีเรียจากสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เป็นอันตรายต่อ
เชื้อแบคทีเรีย ไม่ว่าจะเป็นจากเซลล์หรือกลไกต่าง ๆ ของระบบ
ภูมิต้านทานของร่างกายมนุษย์ (immune response) รวมทั้ง
น�้ำยา สารต้านจุลชีพ และยาปฏิชีวนะต่าง ๆ ด้วย16 แบคทีเรียที่
อยู่ในแผ่นชีวภาพจะมีความสามารถในการทนต่อสารต้านจุลชีพ
มากกว่าแบคทีเรียที่ล่องลอยอยู่เดี่ยว ๆ ได้ถึง 1,000 เท่า17,18 โดย
แผ่นชีวภาพจะท�ำหน้าที่เป็นสิ่งกีดขวางทางกายภาพท�ำให้น�้ำยา
หรือสารต่าง ๆ ซึมผ่านชั้นของแผ่นชีวภาพไปสัมผัสและออกฤทธิ์
ต่อเชื้อแบคทีเรียที่อยู่ด้านในได้ยากขึ้น นอกจากนี้แบคทีเรียที่
อาศัยอยูภ่ ายในแผ่นชีวภาพจะมีการปรับตัวให้มอี ตั ราเมตาบอลิซมึ
(metabolic activity) และอัตราการเจริญเติบโต (growth rate)
ลดลง พัฒนาเป็นสายพันธุท์ ที่ นต่อสภาวะแวดล้อมมากขึน้ รวมทัง้
สามารถแลกเปลีย่ นดีเอ็นเอ (DNA) ทีต่ า้ นต่อยาปฏิชวี นะระหว่าง
กันได้อย่างรวดเร็ว16 สิง่ แวดล้อมภายในแผ่นชีวภาพเองยังส่งเสริม
ให้แบคทีเรียภายในแผ่นชีวภาพทนต่อยาและสารต่าง ๆ ที่ใช้ใน
การรักษาคลองรากฟันได้มากขึ้น เช่น สภาวะขาดออกซิเจนหรือ
ความเป็นกรดภายในแผ่นชีวภาพ จะส่งผลขัดขวางการออกฤทธิ์
ของยาและสารต้านจุลชีพต่าง ๆ ที่ใช้ในกระบวนการรักษา19
จะเห็นได้วา่ การติดเชือ้ ภายในคลองรากฟันเป็นการติดเชือ้
ร่วมกันจากเชื้อหลายชนิด และภายในคลองรากฟันที่ติดเชื้ออาจ
พบทัง้ แบคทีเรียทีล่ อ่ งลอยอยูเ่ ดีย่ ว ๆ หรืออยูร่ วมตัวกันในลักษณะ
ของแผ่นชีวภาพ ดังนัน้ คุณสมบัตขิ องน�ำ้ ยาล้างคลองรากฟันทีด่ จี งึ
ควรมีฤทธิฆ์ า่ เชือ้ ได้กว้าง (broad spectrum) และในขณะเดียวกัน
ควรมีความสามารถในการแทรกซึมหรือท�ำลายการรวมกลุ่มของ
เชื้อในแผ่นชีวภาพได้ดีด้วย
ชนิดของน�้ำยาล้างคลองรากฟัน
1. โซเดียมไฮโปคลอไรต์ (Sodium hypochlorite; NaOCl)
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ เป็นสารต้านจุลชีพ (antimicrobial
agent) ที่มีฤทธิ์ในการก�ำจัดเชื้อสูง สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียส่วน
ใหญ่ได้เมื่อสารสัมผัสกับเชื้อโดยตรง ในสภาวะที่โซเดียมไฮโป

คลอไรต์อยู่ในน�้ำจะแตกตัวให้โซเดียมไอออน (Na+) และไฮโป
คลอไรต์ไอออน (OCI-) โดยไอออนทั้งสองนี้จะอยู่ในระบบสมดุล
ร่วมกับกรดไฮโปคลอรัส (HOCl)9 ดังสมการ NaOCl + H2O <-->
NaOH + HOCI <--> Na+ + OH- + H+ + OCl- ในสภาวะที่ค่า
ความเป็นกรดด่าง (pH) สูงกว่า 9.0 คลอรีนส่วนใหญ่จะอยู่ในรูป
ไฮโปคลอไรต์ไอออน แต่ในทางกลับกันในสภาวะกรดหรือสภาวะ
เป็นกลาง คลอรีนส่วนใหญ่จะอยูใ่ นรูปของกรดไฮโปคลอรัส ซึง่ จะ
มีฤทธิ์ในการต้านแบคทีเรียสูงกว่าไฮโปคลอไรต์ไอออน กรดไฮโป
คลอรัสมีฤทธิฆ์ า่ เชือ้ จุลชีพผ่านการท�ำลายกระบวนการส�ำคัญต่าง ๆ
ของเซลล์จุลชีพ โดยจะท�ำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันของหมู่
ซัลฟ์ไฮดริล (sulfhydryl) ของเอนไซม์ทจี่ ำ� เป็นในการด�ำรงชีพของ
เชื้อจุลชีพ รวมทั้งท�ำให้เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของกรดอะมิโน
ต่าง ๆ ส่งผลให้โปรตีนถูกท�ำลายอย่างถาวร20 แรกเริ่มโซเดียมไฮ
โปคลอไรต์ถกู น�ำมาใช้ในกระบวนการฟอกสี (bleaching) ก่อนจะ
ถูกแนะน�ำโดย Labarraque (ค.ศ.1777-1850) ให้ใช้เพื่อป้องกัน
การมีไข้หลังคลอด (Childbed fever) และโรคติดเชื้อต่าง ๆ จน
กระทั่ง Koch และ Pasteur ได้ทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า
ไฮโปคลอไรต์มฤี ทธิฆ์ า่ เชือ้ แบคทีเรียได้ โซเดียมไฮโปคลอไรต์จงึ ถูก
น�ำมาใช้เป็นน�้ำยาฆ่าเชื้อโรค (disinfectant) อย่างแพร่หลาย
โซเดียมไฮโปคลอไรต์มฤี ทธิฆ์ า่ เชือ้ แบบไม่เฉพาะเจาะจงต่อเชือ้ ทุก
ชนิด (non specific killing) สามารถฆ่าได้ทงั้ แบคทีเรีย ไวรัส และ
สปอร์21 และยังมีขอ้ ดีในการน�ำไปใช้งานทางคลินกิ อีกประการคือ
ราคาถูก และมีอายุการเก็บรักษาที่ดี (good shelf life) เมื่อเก็บ
ในสภาวะที่เหมาะสม22
ปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับประสิทธิภาพทางคลินกิ ของโซเดียม
ไฮโปคลอไรต์ ได้แก่ ความเข้มข้น และระยะเวลาที่น�้ำยาสัมผัสกับ
คลองรากฟัน โดยในงานรักษาคลองรากฟัน นิยมใช้โซเดียมไฮโป
คลอไรต์ทคี่ วามเข้มข้นระหว่างร้อยละ 0.5 – 623 ความเข้มข้นของ
โซเดียมไฮโปคลอไรต์จะมีผลต่อประสิทธิภาพการออกฤทธิ์ทาง
คลินิกทั้งในแง่ของการฆ่าเชื้อจุลชีพและการละลายเศษเนื้อเยื่อ
โดยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ทคี่ วามเข้มข้นสูงจะใช้เวลาในการฆ่าเชือ้
จุลชีพน้อยกว่าทีค่ วามเข้มข้นต�ำ่ 24,25 โซเดียมไฮโปคลอไรต์ยงั มีฤทธิ์
ละลายเศษเนื้ อ เยื่ อ ใน 26และคอลลาเจนซึ่ ง เป็ น ส่ ว นประกอบ
อินทรียห์ ลักของเนือ้ ฟัน27 โดยไฮโปคลอไรต์จะละลายเนือ้ เยือ่ ตาย
(necrotic tissue) ได้ดีกว่าเนื้อเยื่อที่มีชีวิต (vital tissue)28 และ
ยิ่งความเข้มข้นสูงจะยิ่งละลายเนื้อเยื่อได้เร็ว29
ระยะเวลาที่ โซเดี ย มไฮโปคลอไรต์ ใช้ ใ นการฆ่ า เชื้ อ
แบคทีเรียมีรายงานแตกต่างกันออกไป ปัจจัยที่ส่งผลให้โซเดียม
ไฮโปคลอไรต์ใช้ระยะเวลาในการฆ่าเชื้อนานขึ้น คือ สารอินทรีย์
ภายในคลองรากฟัน โดยน�ำ้ เซลล์อกั เสบ (inflammatory exudate)
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ส่วนเหลือของเนื้อเยื่อ (tissue remnants) และกลุ่มก้อนเชื้อ
จุลชีพ (microbial biomass) ล้วนมีผลลดฤทธิ์การฆ่าเชื้อของ
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ลงได้ ดังนั้นการล้างอย่างต่อเนื่องและ
นานเพียงพอจึงเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อประสิทธิภาพการท�ำงานของ
โซเดียมไฮโปคลอไรต์9
ข้อจ�ำกัดในการใช้งานทางคลินกิ ของโซเดียมไฮโปคลอไรต์
ประการหนึ่ง คือ ไม่สามารถช่วยก�ำจัดชั้นสเมียร์ (smear layer)
ทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างการเตรียมคลองรากฟันได้ อย่างไรก็ตามโซเดียมไฮ
โปคลอไรต์นนั้ ออกฤทธิต์ อ่ ส่วนประกอบทางอินทรียข์ องชัน้ สเมียร์
จึงมีผลช่วยให้สารคีเลตซึง่ ใช้ในขัน้ ตอนต่อไปภายหลังจากการล้าง
คลองรากฟันด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์สามารถออกฤทธิก์ ำ� จัดชัน้
สเมียร์ได้โดยสมบูรณ์9 ข้อด้อยส�ำคัญของโซเดียมไฮโปคลอไรต์
ได้แก่ ความเป็นพิษของสาร โซเดียมไฮโปคลอไรต์มีฤทธิ์ระคาย
เคืองต่อเนื้อเยื่ออ่อน หากสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตาอาจก่อให้
เกิดความพิการถาวรได้ นอกจากนั้นยังมีรสและกลิ่นที่รุนแรง กัด
สีเสื้อผ้าได้ มีประสิทธิภาพลดลงเมื่อสัมผัสกับสารอินทรีย์ต่าง ๆ
ที่ปรากฏในคลองรากฟัน 30 รวมถึงมีฤทธิ์สลายองค์ประกอบ
อินทรีย์ของเนื้อฟันได้จึงอาจมีผลลดคุณภาพของเนื้อฟันในด้าน
ความยืดหยุ่น (elasticity) และ ความแข็งแรงดัดขวาง (flexural
strength) ได้31
แม้ว่าจะมีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่าความเข้มข้นของ
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ที่สูงขึ้นจะมีผลเพิ่มประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ
แบคทีเรียที่อยู่ในแผ่นชีวภาพได้อย่างมีนัยส�ำคัญ32 แต่การน�ำ
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นสูงมาใช้ในงานทันตกรรมส�ำหรับ
เด็กนั้นจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยเป็นส�ำคัญ
การรั่วซึมของน�้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรต์ออกนอก
ปลายราก (Sodium hypochlorite accident)
อาการและอาการแสดงทางคลินกิ คือ ปวด บวมเฉพาะ
ที่หรือขยายเป็นวงกว้าง โดยเกิดขึ้นฉับพลันในขณะท�ำการรักษา
หรือภายหลังการรักษาไปแล้วหลายชั่วโมง33 สาเหตุของการเกิด
การรั่วซึมของน�้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรต์ออกนอกปลายรากอาจ
เกิดจากวิธกี ารล้างคลองรากทีไ่ ม่เหมาะสม หรืออาจเป็นผลมาจาก
ลักษณะทางกายวิภาคของปลายรากฟันและกระดูกโดยรอบ34,35
จุดสังเกตทางคลินกิ ทีบ่ ง่ บอกว่าอาจเกิดการรัว่ ซึมของน�ำ้ ยาโซเดียม
ไฮโปคลอไรต์ขึ้น ได้แก่ การมีเลือดออกจากคลองรากฟันที่ไม่
สามารถควบคุมได้หรือผู้ป่วยรู้สึกแสบขึ้นมาอย่างกะทันหัน34,36
ข้อมูลเกีย่ วกับอาการ อาการแสดงและการหายของอุบตั ิ
การณ์การรัว่ ซึมของน�ำ้ ยาโซเดียมไฮโปคลอไรต์ออกนอกปลายราก
โดยส่วนใหญ่จะรวบรวมจากกรณีศึกษาของผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาคลองรากฟันในฟันแท้ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันออกไปใน

แต่ละกรณีศึกษา อย่างไรก็ตาม โดยทั่วไปแล้วผู้ป่วยส่วนใหญ่จะ
มีอาการปวดอย่างรุนแรงขึน้ มาทันทีภายในเวลาไม่กวี่ นิ าที ตามมา
ด้วยการบวมและมีจ�้ำเลือดที่ผิวหนังบริเวณใบหน้า แก้ม และริม
ฝีปาก ในช่วงเวลาไม่กี่นาทีจนถึง 2-3 ชั่วโมง34,37 และประมาณ 1
ใน 3 ของกรณีศึกษารายงานว่ามีเลือดออกจากคลองรากฟันที่
ก�ำลังรักษาปริมาณมาก38 และหากเป็นกรณีของฟันหลังบน ผูป้ ว่ ย
อาจมีอาการปวดรอบกระบอกตา และอาจรู้สึกถึงรสชาติของ
คลอรีนหรือมีอาการระคายเคืองคอได้ ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากการรัว่ ซึม
ของน�้ำยาออกนอกปลายรากเข้าสู่โพรงอากาศขากรรไกรบน
(maxillary sinus) ไปยังโพรงจมูก (nasal cavity) และลงสู่
คอหอย (pharynx)39 ภายหลังเกิดอุบตั กิ ารณ์ อาการปวดและบวม
อาจคงอยูน่ านถึง 1 เดือนหรือมากกว่านัน้ ผูป้ ว่ ยอาจมีภาวะความ
รูส้ กึ สัมผัสเพีย้ น (paresthesia) ซึง่ อาจเกิดขึน้ เพียงชัว่ คราวในช่วง
ระยะเวลาไม่กี่วันจนถึงหลายปี40 หรือบางกรณีอาจเป็นอย่าง
ถาวร39 โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกรณีทไี่ ม่ได้รบั การรักษาอย่างเหมาะสม
นอกจากความเสียหายต่อเส้นประสาทรับความรู้สึก (sensory
nerve) แล้ว บางครั้งอาจมีผลต่อการท�ำงานของเส้นประสาทสั่ง
การ (motor nerve) ส่งผลให้การท�ำงานของกล้ามเนือ้ ใบหน้าผิด
ปกติไป41 ในกรณีของฟันหน้าล่าง หากน�ำ้ ยารัว่ ซึมออกไปยังบริเวณ
โพรงใต้ลนิ้ (sublingual space) และโพรงใต้คาง (submental
space) อาจเป็นสาเหตุของการอุดกั้นทางเดินหายใจอันเป็น
อันตรายแก่ชวี ติ ได้ ในกรณีดงั กล่าวผูป้ ว่ ยจะมีการบวมบริเวณคาง
ริมฝีปากล่าง ใต้ลิ้น พื้นช่องปากยกสูงขึ้น กลืนล�ำบากและตามมา
ด้วยหายใจล�ำบากในที่สุด ซึ่งอาการดังกล่าวจะเริ่มแสดงฉับพลัน
ทันทีหลังเกิดการรัว่ และจะด�ำเนินไปอย่างรวดเร็วในช่วง 4-8 ชัว่ โมง
กรณีเช่นนี้จ�ำเป็นต้องให้การดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและเร่งด่วน
ภายในโรงพยาบาล42
ส่วนการรั่วซึมของน�้ำยาไฮโปคลอไรต์ในฟันน�้ำนมนั้นมี
รายงานกรณีศึกษาเพียง 2 กรณี กรณีที่หนึ่งในผู้ป่วยเด็กอายุ 1 ปี
10 เดือน เกิดอุบตั กิ ารณ์การรัว่ ซึมของน�ำ้ ยาโซเดียมไฮโปคลอไรต์
ออกนอกปลายรากจากการรักษาพัลเพคโตมีที่ฟันซี่ 51 และ 61
(ฟันตัดซี่กลางบนซ้ายและขวา) ซึ่งท�ำการรักษาภายใต้การดม
ยาสลบ ในระหว่างการรักษาทันตแพทย์ได้ใช้น�้ำยาโซเดียมไฮโป
คลอไรต์ ความเข้มข้นร้อยละ 2.5 ปริมาตร 0.8 มิลลิลิตร ฉีดล้าง
ด้วยเข็มเบอร์ 16 ภายหลังการขยายคลองรากฟันเสร็จสิน้ พบว่ามี
เลือดไหลออกมาจากคลองรากฟันปริมาณมาก ไม่สามารถห้ามเลือดได้
จึงเปลีย่ นแผนการรักษาเป็นถอนฟันทัง้ 2 ซีอ่ อกทันทีในการรักษา
ครัง้ นัน้ ภายหลังการรักษาทางทันตกรรม ในขณะทีผ่ ปู้ ว่ ยอยูใ่ นห้อง
พักฟืน้ ผูป้ ว่ ยมีอาการบวมบริเวณใบหน้า มีจำ�้ เลือด (ecchymosis)
และเลือดออกใต้ผิวหนัง (subcutaneous hemorrhage) ผู้ป่วย
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ได้รับการรักษาตามอาการและได้รับยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการ
ติดเชื้อซ�้ำ ภายหลังเกิดอุบัติการณ์ 1-2 วัน การอักเสบที่ผิวหนังมี
ความรุนแรงมากขึ้น แต่ไม่มีอาการอื่น ๆ ร่วม เมื่อติดตามอาการ
ที่ 6 สัปดาห์ พบว่าอาการแสดงต่าง ๆ หายเป็นปกติโดยสมบูรณ์35
และอีกกรณีหนึ่งในผู้ป่วยเด็กอายุ 4 ปี ซึ่งได้รับการรักษาพัลเพค
โตมีในฟันที่ 64 และ 65 (ฟันกรามซ้ายบนซี่ที่ 1 และ 2) และเกิด
การรั่วของน�้ำยาไฮโปคลอไรต์ออกไปนอกปลายราก โดยผู้ป่วยมี
อาการปวดและบวมที่ใบหน้าด้านซ้ายขึ้นมาอย่างฉับพลันใน
ระหว่างขั้นตอนการล้างคลองรากฟัน ภายหลังเกิดอุบัติการณ์ฟัน
ซี่ดงั กล่าวได้รับการล้างคลองรากด้วยน�้ำเกลือและเปิดโพรงฟันไว้
ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาระงับปวด ยาปฏิชวี นะ ยาต้านฮิสตามีน และยาสเตียรอยด์
พบว่า อาการบวมที่ใบหน้าดีขึ้นหลังการรักษา 3 วัน และอาการ
หายเป็นปกติเมื่อติดตามอาการที่ 7 วัน และฟันซี่ดังกล่าวได้รับ
การรักษาพัลเพคโตมีโดยสมบูรณ์ในเวลาต่อมา43
ค�ำแนะน�ำต่าง ๆ เพื่อป้องกันการรั่วซึมของน�้ำยา
โซเดียมไฮโปคลอไรต์ออกนอกปลายราก มีดังนี35,36
้
1. หาความยาวท�ำงานในคลองรากฟันด้วยวิธีที่แม่นย�ำ 
เช่น การใช้เครื่องระบุต�ำแหน่งปลายรากฟัน (apex locator)
2. ใช้เข็มชนิดรูเปิดอยู่ด้านข้าง (a side-vent/sideport needle)
3. ระบุตำ� แหน่งความยาวท�ำงานในคลองรากฟันบนเข็ม
ของกระบอกน�้ำยาล้างคลองรากฟัน โดยให้ปลายเข็มอยู่เหนือ
ความยาวท�ำงาน 1-2 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันการใส่เข็มลึกลงใน
คลองรากฟันเกินความยาวท�ำงาน
4. ขณะล้างคลองรากฟัน เข็มจะต้องอยูใ่ นคลองรากฟัน
ในลักษณะที่หลวมอยู่เสมอ และควรขยับเข็มขึ้นและลงอยู่เสมอ
ขณะล้างคลองรากฟัน (slow pumping action) เพื่อป้องกันไม่
ให้เกิดแรงดันที่บริเวณปลายรากฟันขณะล้าง
5. ไม่ฉีดน�้ำยาล้างคลองรากฟันด้วยแรงที่มากเกินไป
เพราะจะท�ำให้เกิดแรงดันผลักน�ำ้ ยาไหลทะลุผา่ นปลายรากฟันออก
ไปเนือ้ เยือ่ รอบปลายรากได้ และปลายเข็มต้องไม่จกิ ผนังคลองรากฟัน
6. ในฟันหน้าน�้ำนม ที่มีคลองรากฟันขนาดใหญ่ และ
ปลายรากยังสร้างไม่สมบูรณ์ อาจพิจารณาเลือกการรักษาด้วยวิธอี นื่
หรือ เลือกใช้น�้ำยาล้างคลองรากฟันชนิดอื่น
แนวทางการจัดการในกรณีที่มีอุบัติการณ์ดังกล่าว
34,35,38
เกิดขึ้น
1. ใช้เครื่องดูดก�ำลังแรงสูง (high-volume aspirator)
ช่วยดูดเลือดและของเหลวออกจากคลองรากฟัน เพื่อช่วยก�ำจัด
น�ำ้ ยาโซเดียมไฮโปคลอไรต์สว่ นเกิน ส่วนการล้างคลองรากฟันด้วย
น�้ำเกลือเพื่อเจือจางน�้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรต์น้ัน แม้จะเป็นค�ำ

แนะน�ำที่ถูกกล่าวถึงอย่างกว้างขวาง แต่การล้างนั้นอาจไม่เกิด
ประโยชน์มากนักเพราะน�้ำเกลืออาจจ�ำกัดอยู่เฉพาะภายในคลอง
ราก และยังอาจเป็นการขัดขวางการระบายออกของน�ำ้ ยาโซเดียม
ไฮโปคลอไรต์ผ่านทางรูเปิดของฟันอีกด้วย38
2. กรณีทมี่ อี าการบวมในระดับเล็กน้อย พิจารณาให้การ
รักษาตามอาการ (supportive treatment) แนะน�ำให้ผู้ป่วย
ประคบเย็นในวันนั้น และเปลี่ยนเป็นประคบอุ่นในวันถัดไป รวม
ทั้งให้บ้วนปากด้วยน�้ำอุ่น เพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด
บริเวณใบหน้าและช่องปาก โดยอาการและอาการแสดงต่าง ๆ จะ
ใช้เวลาฟื้นตัวและหายได้ในช่วง 2 ถึง 6 สัปดาห์
3. กรณีที่มีอาการบวมในระดับรุนแรง ควรส่งต่อผู้ป่วย
ให้แพทย์ประเมินอาการ
4. จ่ายยาระงับปวด ยาระงับปวดที่นิยมใช้มากที่สุด คือ
พาราเซตามอล (Paracetamol) โดยอาจพิจารณาจ่ายร่วมกับ โคเดอีน
(Codeine) ในกรณีที่มีอาการปวดรุนแรง หรือพิจารณาจ่ายร่วม
กับยากลุม่ nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs)
ในกรณีที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น จ่ายพาราเซตามอลร่วมกับ
ไอบูโพรเฟน (Ibuprofen) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพดีในการควบคุม
ความเจ็บปวดด้วย นอกจากนี้อาจพิจารณาฉีดยาชาเพิ่มร่วมด้วย
เพือ่ ควบคุมความเจ็บปวดในขณะนัน้ โดยทัว่ ไปจะฉีดแบบเฉพาะที่
(local infiltration) แต่หากมีการบวมแบบไม่มขี อบเขตชัดเจน (diffuse
swelling) ควรฉีดยาชาด้วยเทคนิคสกัดประสาท (nerve block)
5. จ่ายยาปฏิชีวนะ ในกรณีที่เสี่ยงต่อการมีเนื้อเยื่อตาย
และเกิดการติดเชื้อในภายหลัง รวมถึงกรณีที่ผู้ป่วยมีปัญหาด้าน
ภูมิต้านทานของร่างกาย ควรพิจารณาจ่ายยาปฏิชีวนะ โดยอาจ
จ่ายในรูปแบบของยารับประทานหรือให้ทางเส้นเลือด (intravenous
antibiotics) ขึ้นกับความรุนแรงของอาการ ยาปฏิชีวนะที่นิยม
จ่ายมากที่สุด คือ เพนนิซิลิน (Penicillin) โดยอาจพิจารณาจ่าย
ร่วมกับกรดคลาวูลานิก (Clavulanic acid) เช่น Amoxicillin/
Clavulanic Acid หรือจ่ายร่วมกับยากลุม่ แมคโครไลด์ (Macrolide)
6. ยาอืน่ ๆ ได้แก่ ยากลุม่ สเตียรอยด์ เช่น ไฮโดรคอร์ตโิ ซน
(hydrocortisone) ถูกน�ำมาใช้เพื่อลดอาการบวม อย่างไรก็ตาม
อาจเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อได้ และยังไม่มีผลการศึกษาที่
ชัดเจน ยากลุ่มต้านฮิสตามีน (antihistamine) ถูกน�ำมาใช้เพื่อ
หวังผลลดอาการบวมเช่นกัน และยาหดหลอดเลือดที่เยื่อจมูก
(nasal decongestant) ซึ่งจะพิจารณาจ่ายในกรณีที่น�้ำยารั่วเข้า
สู่โพรงอากาศขากรรไกรบน
7. ติดตามอาการอย่างใกล้ชดิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วง
24 ถึง 48 ชั่วโมงแรก รวมทั้งให้ก�ำลังใจและความมั่นใจแก่ผู้ป่วย
เพื่อให้ผู้ป่วยสงบและรู้สึกดีขึ้น
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2. คลอเฮกซิดีน Chlorhexidine (CHX)
คลอเฮกซิดีนเป็นสารระงับเชื้อ (antiseptic agent) ที่
ถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายในทางการแพทย์ และยังเป็นองค์
ประกอบที่พบได้บ่อยในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล
สุขอนามัย เช่น น�ำ้ ยาบ้วนปาก และยาสีฟนั คลอเฮกซิดนี มีชอื่ ทาง
เคมี คือ 1:6-di[4-chlorophenyldiguanido] hexane เป็นสาร
จ�ำพวก bisbiguanide ซึ่งมีฤทธิ์เป็นเบสสูง และแสดงประจุบวก
ในสภาวะ physiological pH คลอเฮกซีดนี จะเสถียรเมือ่ อยูใ่ นรูป
แบบเกลือ โดยเกลือคลอเฮกซิดีนสูตรดั้งเดิม คือ คลอเฮกซิดีนอะ
ซีเตต (chlorhexidine acetate) และคลอเฮกซิดนี ไฮโดรคลอไรด์
(chlorhexidine hydrochloride) อย่างไรก็ตามเกลือทั้ง 2 ชนิด
นี้มีการละลายตัวในน�้ำต�่ำ44 ผลิตภัณฑ์คลอเฮกซิดีนปัจจุบันจึงมัก
จะผลิตในรูปของเกลือคลอเฮกซิดนี ไดกลูโคเนต (chlorhexidine
digluconate) ซึ่งมีการละลายตัวดีกว่า
สารละลายคลอเฮกซิดนี ดัง้ เดิมเป็นสารทีไ่ ม่มสี ี ไม่มกี ลิน่
มีรสชาติขม45 ออกฤทธิ์โดยจับกับหมู่ฟอสเฟตของโปรตีนที่เป็น
องค์ประกอบของผนังเซลล์แบคทีเรีย เกิดการท�ำลายส่วนประกอบ
ภายในเซลล์แบคทีเรีย (bacterial cytoplasmic) และทีค่ วามเข้ม
ข้นสูงจะมีคุณสมบัติฆ่าเชื้อแบคทีเรีย (bacteriocidal) โดยจะ
ท�ำให้เกิดการจับเป็นก้อน (coagulation) ขององค์ประกอบภายใน
เซลล์แบคทีเรีย46 คลอเฮกซิดนี มีประสิทธิภาพในการยับยัง้ เชือ้ เอ็น
เทอโรคอคคัสฟีคัลลิส (Enterococcus Faecalis)47,48 ซึ่งเป็นเชื้อ
ทีต่ า้ นทานต่อน�ำ้ ยาโซเดียมไฮโปคลอไรต์ คุณสมบัตทิ โี่ ดดเด่นของ
คลอเฮกซิดีน คือ การมีซับสเตนติวิตี้ (substantivity) ที่ดี เมื่อถูก
น�ำมาใช้เฉพาะที่ คลอเฮกซิดนี จะจับกับโปรตีนทีผ่ วิ หนังและเยือ่ เมือก
(mucosa) ท�ำให้ฤทธิข์ องคลอเฮกซิดนี คงอยูไ่ ด้นาน คลอเฮกซิดนี
ยังสามารถจับกับเนือ้ เยือ่ แข็งและยังคงออกฤทธิต์ า้ นจุลชีพได้อย่าง
ต่อเนื่อง23 คลอเฮกซิดีนจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ในระดับ
ทีน่ อ้ ยมาก แม้วา่ จะเข้าสูร่ า่ งกายผ่านทางการรับประทานก็ตาม49-51
ปัจจุบนั คลอเฮกซิดนี ทีใ่ ช้ในงานทันตกรรมมีหลายความ
เข้มข้นขึ้นกับวัตถุประสงค์ในการน�ำไปใช้งาน ในกระบวนการ
รักษาคลองรากฟันจะนิยมใช้คลอเฮกซิดนี ความเข้มข้นร้อยละ 252
ซึง่ เป็นความเข้มข้นทีส่ งู กว่าคลอเฮกซิดนี ในรูปแบบน�ำ้ ยาบ้วนปาก
ซึ่งใช้เพื่อการควบคุมคราบจุลินทรีย์ ประมาณ 10-20 เท่า
ข้อจ�ำกัดของน�้ำยาล้างคลองรากฟันคลอเฮกซิดีน คือ
ไม่มคี ณ
ุ สมบัตลิ ะลายเนือ้ เยือ่ ต่าง ๆ (tissue-dissolving capability)53
ไม่มฤี ทธิใ์ นการก�ำจัดแผ่นชีวภาพและซากอินทรียต์ า่ ง ๆ ได้ คลอเฮก
ซิดนี มีจ�ำหน่ายในท้องตลาด 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของเหลว
และรูปแบบเจล โดยทั่วไปจะใช้คลอเฮกซิดีนรูปแบบของเหลวใน
การล้างคลองรากฟัน ส่วนรูปแบบเจลจะใช้เป็นยาใส่ในคลอง

รากฟันระหว่างการรักษาแต่ละครัง้ อย่างไรก็ตามมีการศึกษาของ
Ferraz และคณะ ในปี 2001 ซึ่งทดลองใช้เจลคลอเฮกซิดีนที่ท�ำ
จากโพลีเมอร์เจลทีม่ ชี อื่ ว่า natrosol พบว่า เจลคลอเฮกซิดนี ชนิด
นี้มีประสิทธิภาพในการต้านเชื้อแบคทีเรียและสามารถท�ำความ
สะอาดคลองรากฟันได้ดีกว่าคลอเฮกซิดีนในรูปแบบของเหลว54
ผลข้างเคียง (adverse effects) ของคลอเฮกซิดีนโดย
ทัว่ ไปพบได้นอ้ ย โดยอาจพบการระคายเคืองต่อผิวหนัง44 เยือ่ บุตา
รวมถึงการแพ้ชนิดแอนาฟิแล็กซิส (anaphylaxis) ภายหลังการ
ใช้ทางผิวหนัง55-58 ดังนั้นการน�ำมาใช้งานทางคลินิกจึงควรใช้ด้วย
ความระมัดระวังไม่ให้เกิดการรัว่ และสัมผัสโดนเนือ้ เยือ่ อ่อนต่าง ๆ
ของผูป้ ว่ ย รวมถึงควรซักประวัตกิ ารแพ้ของผูป้ ว่ ยก่อนทุกครัง้
ข้อควรระวังในการใช้งานในคลินิกอีกประการหนึ่ง คือ
คลอเฮกซิดนี สามารถท�ำปฏิกริ ยิ ากับโซเดียมไฮโปคลอไรต์เกิดเป็น
ตะกอนสีน�้ำตาลแดงที่มีองค์ประกอบเป็นพาราคลอโรอนิลีน
(parachloroaniline, PCA) ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็งได้59 ดังนั้นหาก
มีความจ�ำเป็นต้องใช้นำ�้ ยาทัง้ สองชนิดร่วมกัน ควรซับคลองรากให้
แห้งปราศจากน�ำ้ ยาชนิดแรกก่อนใช้นำ�้ ยาอีกชนิดหนึง่ เสมอ60 หรือ
ล้างคลองรากฟันด้วยสารละลายชนิดอื่นคั่นระหว่างน�้ำยาสอง
ชนิดนี61้ นอกจากนี้คลอเฮกซิดีนยังสามารถเกิดปฏิกิริยากับอีดีที
เอ (ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA) เกิดเป็นตะกอน
สีขาวขึ้นได้ จึงควรระมัดระวังในการใช้งานเช่นกัน
3. สารคีเลต (Cheletors)
สารคีเลตถูกน�ำมาใช้ในการรักษาคลองรากฟันเพื่อหวัง
ผลในการช่วยก�ำจัดชั้นสเมียร์ก่อนการอุดคลองรากฟัน สารคีเลต
ทีม่ กี ารน�ำมาใช้ในการรักษาพัลเพคโตมีในฟันน�ำ้ นม ได้แก่ อีดที เี อ
(ethylenediaminetetraacetic acid, EDTA) และ กรดซิตริก
(citric acid)
3.1 อีดที เี อ เป็น polyaminocarboxylic acid ทีล่ ะลาย
น�้ำได้ ไม่มีสี มีฤทธิ์ในการจับกับ di- and tricationic metal ion
เช่น ไอออนแคลเซียม (Ca2+) และไอออนเหล็ก (Fe3+) อีดีทีเอจึง
สามารถจั บ กั บ ไอออนแคลเซี ย มในไฮดรอกซี อ ะพาไทต์ แ ละ
แคลเซียมที่จับอยู่กับโปรตีนที่ไม่ใช่คอลลาเจน ท�ำให้เกิดการสูญ
เสียแร่ธาตุ (demineralization) ออกมาจากเนื้อฟันได้ ปฏิกิริยา
ที่เกิดขึ้นนี้เป็นแบบจ�ำกัดตนเอง (self-limiting) โดยเมื่อไอออน
ทัง้ หมดถูกจับ ปฏิกริ ยิ าเคมีจะเข้าสูส่ ภาวะสมดุล กระบวนการสูญ
เสียแร่ธาตุจะหยุดลง62 อีดที เี อช่วยก�ำจัดอนินทรียสารในชัน้ สเมียร์
ส่งผลให้เกิดการเปิดท่อเนื้อฟันเพิ่มขึ้น63 ท�ำให้เนื้อฟันมีสภาพซึม
ผ่าน (dentin permeability)64 เพิ่มมากขึ้นด้วย แต่การใช้อีดีทีเอ
เพียงอย่างเดียวล้างคลองรากฟันไม่สามารถก�ำจัดชั้นสเมียร์ได้
อย่างสมบูรณ์ จ�ำเป็นต้องมีการใช้สารทีม่ ฤี ทธิย์ อ่ ยโปรตีน (proteolytic)
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ร่วมด้วย เพื่อก�ำจัดส่วนประกอบอินทรีย์ของชั้นสเมียร์ ดังนั้นใน
ทางปฏิบัติทางคลินิกจึงไม่ใช้อีดีทีเอเป็นน�้ำยาล้างคลองรากเพียง
ตัวเดียว แต่มกั จะใช้ในขัน้ ตอนสุดท้าย23,65 ภายหลังจากการเตรียม
คลองรากฟันและล้างด้วยน�ำ้ ยาโซเดียมไฮโปคลอไรต์เสร็จเรียบร้อย
แล้ว โดยทั่วไปนิยมใช้อีดีทีเอความเข้มข้นร้อยละ 17 ซึ่งมีฤทธิ์ก�ำ
จัดชั้นสเมียร์ได้เมื่อน�้ำยาสัมผัสกับคลองรากฟันโดยตรงเป็นเวลา
1 นาที66 อย่างไรก็ตาม อีดที เี อมีผลให้โซเดียมไฮโปคลอไรต์สญ
ู เสีย
ความสามารถในการสลายเนือ้ เยือ่ โดยพบว่าหากผสมสารละลาย
ทั้งสองชนิดเข้าด้วยกัน จะไม่พบไอออนอิสระของคลอรีน ในทาง
ตรงข้ามประสิทธิภาพการท�ำงานของอีดีทีเอจะยังคงเดิม67 ดังนั้น
การใช้งานทางคลินิกจึงควรระมัดระวังให้มีการเจือปนระหว่าง
สารละลายทัง้ สองชนิดน้อยทีส่ ดุ โดยการล้างและซับคลองรากให้
แห้งก่อนใช้สารละลายอีกชนิดหนึ่งเสมอ
3.2 กรดซิ ต ริ ก (citric acid) เป็ น สารคี เ ลตที่ มี
ประสิทธิภาพในการก�ำจัดชัน้ สเมียร์สงู อีกตัวหนึง่ เมือ่ เปรียบเทียบ
กับอีดีทีเอที่ความเข้มข้นใกล้เคียงกันพบว่า กรดซิตริกมีฤทธิ์แรง
กว่าอีดที เี อเล็กน้อย (more potent)68 การน�ำกรดซิตริกมาใช้ลา้ ง
คลองรากฟัน อาจน�ำมาใช้ในรูปของสารละลายกรดซิตริกเข้มข้น
ร้อยละ 6 เพียงอย่างเดียว หรือเป็นหนึ่งในส่วนผสมของน�้ำยาล้าง
คลองรากฟันชนิดต่าง ๆ ได้แก่ 1) เอ็มทีเอดี (MTAD) ซึง่ ประกอบ
ด้วยกรดซิตริก ด็อกซีไซคลิน (doxycycline) และ ทวีน 80 (Tween
80) และ 2) เตตร้าคลีน (Tetraclean) ซึง่ ประกอบด้วยกรดซิตริก
ด็อกซีไซคลิน และพอลิโพรพิลนี ไกลคอล (polypropylene glycol)
4. น�้ำยาล้างคลองรากฟันที่มียาปฏิชีวนะเป็นส่วนประกอบ
(antibiotic-containing irrigant)
การใช้ยาปฏิชวี นะทางระบบนัน้ ไม่มผี ลต่อการก�ำจัดเชือ้
จุลชีพภายในคลองรากฟัน เพราะการไหลเวียนของเลือดไม่
สามารถเข้าสู่ภายในคลองรากฟันที่ติดเชื้อได้ (lack of blood
circulation) ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดในการน�ำยาปฏิชีวนะมาใช้ใน
งานรักษาคลองรากฟันในรูปแบบของการใช้เฉพาะที่ขึ้น69 เตตร้า
ไซคลิน (tetracyclines) เป็นยาปฏิชวี นะทีม่ ขี อบเขตการออกฤทธิก์ ว้าง
(broad spectrum) มีฤทธิย์ บั ยัง้ การเจริญของเชือ้ (bacteriostatic)
มีผลยับยัง้ การท�ำงานของเอนไซม์ยอ่ ยสลายคอลลาเจน (collagenase)70
และยับยัง้ การท�ำงานของเซลล์สลายเนือ้ เยือ่ แข็ง (clastic cells)71
น�ำ้ ยาล้างคลองรากฟันทีม่ สี ว่ นผสมของยาปฏิชวี นะ ได้แก่ เอ็มทีเอดี
และ เตตร้าคลีน ซึง่ ทัง้ 2 ชนิดมียาปฏิชวี นะชนิดด็อกซีไซคลินเป็น
ส่วนประกอบ ข้อดีของน�้ำยาล้างคลองรากฟันประเภทนี้ คือ มี
ประสิทธิภาพในการก�ำจัดเชื้อหลายชนิด โดยมีผลต่อเชื้อเอ็นเทอ
โรคอคคัส ฟีคัลลิสด้วย มีคุณสมบัติซับสแตนติวิตี้โดยสามารถยึด
เกาะกับเนื้อฟันและค่อย ๆ ออกฤทธิ์ได้72 และมีผลช่วยก�ำจัดชั้น

สเมียร์ได้73,74 อย่างไรก็ตาม ผลต่อเชือ้ จุลชีพนัน้ เป็นเพียงการยับยัง้
การเจริญของเชื้อเท่านั้น ไม่ใช่การฆ่าเชื้อโดยตรง (bactericidal)
และการน�ำไปใช้ในฟันน�ำ้ นมโดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเด็กทีอ่ ายุตำ�่ กว่า
8 ปี ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง เพราะเตตร้าไซคลินส่งผลให้เกิด
การเปลีย่ นสีของฟันทีก่ ำ� ลังสร้างได้75,76 และยังไม่มกี ารศึกษาใดที่
บ่งชี้ว่าหากเกิดการรั่วซึมของน�้ำยาออกทางปลายรากจะส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนสีของหน่อฟันแท้ข้างใต้ได้หรือไม่ อย่างไรก็ตาม
น�้ำยาล้างคลองรากฟันชนิดนี้มีการศึกษาทางคลินิกในฟันน�้ำนม
จ�ำนวนน้อย และยังไม่มีข้อมูลผลการศึกษาในระยะยาว
5. น�้ำยาล้างคลองรากชนิดอื่น ๆ
นอกจากน�ำ้ ยาล้างคลองรากทีก่ ล่าวมาแล้วนัน้ ยังมีสาร
อื่น ๆ ที่มีการศึกษาเพื่อน�ำมาใช้ในการรักษาเนื้อเยื่อในของฟัน
น�ำ้ นม ตัวอย่างเช่น ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ (hydrogen peroxide),
ออกเทนิดนี ไดไฮโดรคลอไรด์ (Octenidine dihydrochloride),
ออกซิเดทีฟโพเทนเชียลวอเตอร์ หรือ โอพีดบั เบิล้ ยู (Oxidative
potential water, OPW)  , พรอพอลิส (Propolis) เป็นต้น อย่างไร
ก็ตามน�้ำยาเหล่านี้ยังไม่ถูกน�ำมาใช้ทางคลินิกอย่างแพร่หลายนัก
ชั้นสเมียร์กับการรักษาพัลเพคโตมี
ชั้นสเมียร์เป็นชั้น amorphous layer ที่มีทั้งองค์
ประกอบที่เป็นอินทรียสารและอนินทรียสาร ชั้นสเมียร์นี้เกิดขึ้น
จากกระบวนการกรอเตรี ย มโพรงฟั น เพื่ อ บู ร ณะฟั น หรื อ จาก
กระบวนการเตรียมคลองรากฟัน 77 ชั้นสเมียร์จะมีความหนา
ประมาณ 2-5 ไมโครเมตร ภายในชัน้ นีจ้ ะประกอบไปด้วยเศษซาก
ของส่วนยื่นของเซลล์สร้างเนื้อฟัน (odontoblastic process)
เนื้อเยื่อใน เชื้อจุลชีพ และผลผลิตของเชื้อจุลชีพ แนวคิดปัจจุบัน
นิยมใช้สารคีเลตระหว่างกระบวนการเตรียมคลองรากฟันเพื่อก�ำ
จัดชั้นสเมียร์ และก�ำจัดแบคทีเรีย รวมถึงที่อยู่และแหล่งอาหาร
(substrate) ของแบคทีเรียออกไปจากคลองรากฟัน ช่วยให้นำ�้ ยา
ล้างคลองรากฟันและยาต่าง ๆ ซึมเข้าสู่ท่อเนื้อฟัน (dentinal
tubule) ได้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการฆ่าเชื้อได้อย่างทั่วถึงและเพียง
พอ อย่างไรก็ตามข้อมูลส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษาใน
ฟันแท้ ซึง่ มีขอ้ แตกต่างจากฟันน�ำ้ นมทัง้ ในแง่ของโครงสร้างระดับ
จุลภาคของเนื้อฟันและชั้นสเมียร์ และในแง่ของเทคนิคและวัสดุ
ที่ใช้ในการอุดคลองรากฟัน
การศึกษาทางคลินกิ เกีย่ วกับผลของการก�ำจัดชัน้ สเมียร์
ต่อความส�ำเร็จของการรักษาพัลเพคโตมีในฟันน�้ำนมนั้นมีจ�ำนวน
ไม่มาก โดย Tannure และคณะ ในปี ค.ศ.2011 ด�ำเนินการศึกษา
ทางคลินิกในรูปแบบสุ่ม (Randomized split-mouth clinical
trial) เพื่อเปรียบเทียบผลการรักษาพัลเพคโตมีในฟันหน้าน�้ำนม
ระหว่างฟันที่ได้รับการก�ำจัดชั้นสเมียร์โดยการล้างคลองรากฟัน
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ครั้งสุดท้ายด้วยกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 6 กับฟันที่ได้รับ
การล้างคลองรากฟันครัง้ สุดท้ายด้วยน�ำ้ เกลือความเข้มข้นร้อยละ
0.9 (0.9 % saline solution) โดยติดตามผลการรักษาที่ระยะ
เวลา 36 เดือน พบว่า ฟันทีไ่ ด้รบั การก�ำจัดชัน้ สเมียร์ดว้ ยกรดซิตริก
ความเข้มข้นร้อยละ 6 มีความส�ำเร็จของการรักษาไม่แตกต่างจาก
ฟันทีไ่ ม่ได้รบั การก�ำจัดชัน้ สเมียร์กอ่ นการอุดคลองรากฟัน โดยการ
ศึกษาครั้งนี้ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 1 เป็น
น�้ำยาล้างคลองรากฟันหลักในระหว่างการเตรียมคลองรากฟัน
และอุดคลองรากฟันด้วยวัสดุซิงค์ออกไซด์ยูจีนอล78
ในขณะทีก่ ารศึกษาทางคลินกิ ของ Barcelos และคณะ ใน
ปี ค.ศ.2012 ซึง่ ศึกษาทัง้ ในฟันหน้าและฟันหลังร่วมกันและ ติดตาม
ผลการรักษาเป็นระยะเวลา 24 เดือน พบว่า การก�ำจัดชั้นสเมียร์
ด้วยกรดซิตริกความเข้มข้นร้อยละ 6 ในระหว่างกระบวนการรักษา
พัลเพคโตมีช่วยเพิ่มอัตราความส�ำเร็จของการรักษาได้อย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ การศึกษาครัง้ นีไ้ ด้สรุปว่า ฟันทีเ่ นือ้ เยือ่ ในตาย ฟัน
ที่มีอาการหรืออาการแสดงทางคลินิกก่อนการรักษา และฟันที่มี
พยาธิสภาพทีบ่ ริเวณง่ามรากฟันหรือบริเวณปลายราก จะมีผลการ
รั ก ษาที่ ดี ขึ้ น หากได้ รั บ การก� ำ จั ด ชั้ น สเมี ย ร์ ก ่ อ นการอุ ด คลอง
รากฟัน โดยการศึกษานี้ใช้โซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อย
ละ 2.5 เป็นน�ำ้ ยาล้างคลองรากฟันหลักในระหว่างการเตรียมคลอง
รากฟัน และอุดคลองรากฟันด้วยวัสดุซงิ ค์ออกไซด์ยจู นี อล และใช้
เวลาในการรักษาฟันแต่ละซีอ่ ย่างน้อย 2 ครัง้ โดยใส่ยาแคมฟอเรต
เตดโมโนคลอโรฟีนอล (camphorated monochlorophenol;
CMCP) ในระหว่างการรักษาแต่ละครั้ง79
อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการก�ำจัดชัน้ สเมียร์กอ่ นการอุดคลองรากฟันนัน้ เป็นผลทีเ่ กิด
ขึน้ อย่างไม่จำ� เพาะเจาะจง หรือเป็นผลทีข่ นึ้ กับปัจจัยทางด้านวัสดุ
และเทคนิคที่ใช้ในการรักษา80,81 จากการศึกษาในห้องปฏิบัติการ
พบว่า ชนิดของวัสดุอดุ คลองรากฟันเป็นปัจจัยหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อบทบาท
ของชั้นสเมียร์ โดยพบว่า เมื่อก�ำจัดชั้นสเมียร์ในคลองรากฟันด้วย
น�ำ้ ยาโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 3, ไฮโดรเจนเปอร์
ออกไซด์ร้อยละ 3 ร่วมกับอีดีทีเอร้อยละ 17 จะมีผลต้านทานการ
รั่วซึมของเชื้อแบคทีเรียผ่านวัสดุอุดคลองรากฟันได้ดีกว่าคลอง
รากฟันทีล่ า้ งด้วยน�ำ้ เกลือเพียงอย่างเดียวหากอุดคลองรากฟันด้วย
วัสดุ Apexit® plus (Ivoclar-Vivadent) แต่จะไม่พบความแตกต่าง
ดังกล่าวในฟันที่อุดคลองรากฟันด้วยวัสดุซิงค์ออกไซด์ยูจีนอล82
วัสดุ Apexit® plus เป็นวัสดุที่มีแคลเซียมไฮดรอกไซด์เป็นองค์
ประกอบหลัก สามารถละลายตัวได้เองหากวัสดุถกู ดันออกไปนอก
ปลายรากฟัน ซึ่งแตกต่างจากซิงค์ออกไซด์ยูจีนอลที่มีอัตราการ
สลายตัวต�่ำ เมื่อแข็งตัวจะมีลักษณะเป็นก้อนแข็งและไม่แทรกซึม

ไปตามท่อเนื้อฟัน ดังนั้น วัสดุอุดคลองรากฟันอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่จะต้องน�ำมาพิจารณาในการเลือกใช้น�้ำยาล้างคลองรากฟัน
แนวทางการรักษาโพรงประสาทฟันฉบับล่าสุดของ
สมาคมทันตแพทย์สำ� หรับเด็กประเทศสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า การ
ล้างคลองรากฟันด้วยสารละลายที่ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อจุลชีพ
(inert solution) ในระหว่างการท�ำพัลเพคโตมีนั้น ไม่เพียงพอที่
จะลดปริมาณเชือ้ จุลชีพในคลองรากฟันได้ จึงแนะน�ำให้ใช้โซเดียม
ไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 1 และ/หรือ คลอเฮกซีดีน ใน
ระหว่างการรักษา1 ในขณะที่แนวทางการรักษาโพรงประสาทฟัน
ของประเทศอังกฤษแนะน�ำให้ใช้น�้ำเกลือความเข้มข้นร้อยละ 0.9
คลอเฮกซีดีนความเข้มข้นร้อยละ 0.4 หรือ โซเดียมไฮโปคลอไรต์
ความเข้ ม ข้ น ร้ อ ยละ 0.1 83 อย่ า งไรก็ ต าม จากการทบทวน
วรรณกรรมของ Ahmed ในปี ค.ศ.201384 ได้ให้ความเห็นว่าควร
ปรับปรุงแนวทางการรักษาดังกล่าว เนื่องจากไม่มีหลักฐานที่
สนับสนุนประสิทธิภาพของน�้ำยาโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้ม
ข้นร้อยละ 0.1 ต่อการละลายเนื้อเยื่อในและก�ำจัดเชื้อจุลชีพ และ
ไม่เห็นด้วยกับการใช้โซเดียมไฮโปคลอไรต์ร่วมกับคลอเฮกซีดีน
เนื่องจากอาจท�ำให้เกิดตะกอนสีน�้ำตาลแดงที่มีองค์ประกอบของ
สารก่อมะเร็ง59 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่รากฟันน�้ำนมมีการ
ละลายตัว ท�ำให้น�้ำยาล้างคลองรากมีโอกาสรั่วซึมออกทางปลาย
รากฟันได้สูง
จากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการ
วิเคราะห์อภิมาน (meta-analysis) เพือ่ ประเมินประสิทธิภาพทาง
คลิ นิ ก ของน�้ ำ ยาล้ า งคลองรากฟั น แต่ ล ะชนิ ด ที่ ใช้ ใ นระหว่ า ง
กระบวนการรักษาพัลเพคโตมีในฟันน�้ำนม85 พบว่ามีการศึกษา
จ�ำนวน 7 การศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเข้าสู่การศึกษา การ
ศึกษาจ�ำนวน 5 ใน 7 การศึกษาประเมินผลของน�้ำยาล้างคลอง
รากฟันจากปริมาณเชื้อจุลชีพที่หลงเหลืออยู่ในคลองรากฟันใน
หน่วยของ colony forming unit โดยวัดผลภายหลังการใช้งาน
ทันที86-90 มีการศึกษาจ�ำนวน 1 ใน 7 การศึกษา วัดผลจากการ
เพิ่มขึ้นของการแสดงออกของยีน (gene expression)91 และมี
เพียงการศึกษาเดียวที่ประเมินประสิทธิภาพของน�้ำยาล้างคลอง
รากฟันจากอัตราความส�ำเร็จทางคลินิกและทางภาพรังสี92
จากการศึกษาที่เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการก�ำจัด
เชือ้ จุลชีพระหว่างคลอเฮกซิดนี และน�ำ้ เกลือ พบว่าคลอเฮกซิดนี มี
ผลลดปริมาณเชื้อจุลชีพซึ่งวัดจากค่า CFU/ml ได้ดีกว่าน�้ำเกลือ
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต87,88
ิ สอดคล้องกับผลการศึกษาทางคลินกิ
ทีป่ ระเมินอัตราความส�ำเร็จของการรักษาพัลเพคโตมีทางคลินกิ ใน
ฟันกรามล่างด้วยวัสดุ Vitapex® ระหว่างกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การล้างคลอง
รากฟันด้วยคลอเฮกซิดีนและน�้ำเกลือ ที่พบว่ากลุ่มที่ล้างคลอง
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รากฟันด้วยคลอเฮกซิดีนมีร้อยละความส�ำเร็จของการรักษาที่
ระยะเวลา 6 เดือน สูงกว่ากลุ่มน�้ำเกลืออย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
อย่างไรก็ตาม เมื่อติดตามผลการรักษาต่อที่ระยะเวลา 18 เดือน
พบว่า ร้อยละความส�ำเร็จของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกัน92
ส่วนการศึกษาทีถ่ กู น�ำเข้ามาวิเคราะห์อภิมานนัน้ มีเพียง
2 การศึกษา โดยเป็นการศึกษาทีเ่ ปรียบเทียบประสิทธิภาพของโซ
เดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ 1 กับน�้ำยาอีก 2 ชนิด คือ
โอพีดบั เบิล้ ยู89 และเอ็มทีเอดี86 ผลการวิเคราะห์พบว่าโอพีดบั เบิล้
ยูและเอ็มทีเอดีมผี ลลดค่า CFU/ml ของเชือ้ จุลชีพในคลองรากฟัน
น�้ำนมได้ไม่แตกต่างจากโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้นร้อยละ
1 อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
การศึกษาครัง้ นีส้ รุปว่า หลักฐานการศึกษาทีม่ ใี นปัจจุบนั
ยั ง ไม่ เ พี ย งพอที่ จะสรุป ได้ว ่าน�้ำยาล้างคลองรากฟัน ชนิ ด ใดมี
ประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาพัลเพคโตมีในฟันน�้ำนม จ�ำเป็น
ต้องมีการวิจัยทางคลินิกที่มีคุณภาพสูงเพิ่มเติมต่อไป
ส�ำหรับการรักษาโพรงประสาทฟันด้วยวิธีการรักษา
ความมีชีวิตของฟันไว้ ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยวิธีการปิดทับ
เนื้อเยื่อในโดยตรง โดยอ้อม หรือการท�ำพัลโพโตมีก็ตาม ปัจจุบัน
ยังไม่มแี นวทางการล้างท�ำความสะอาดทีช่ ดั เจน โดยแนวทางการ
รั ก ษาโพรงประสาทฟั น ฉบั บ ล่ า สุ ด ทั้ ง ของสมาคมทั น ตแพทย์
ส�ำหรับเด็กประเทศสหรัฐอเมริกาและของประเทศอังกฤษ ไม่ได้
กล่าวถึงขัน้ ตอนการล้างโพรงประสาทฟันในระหว่างกระบวนการ
รักษาดังกล่าวไว้1,83 และในปัจจุบนั ยังไม่มกี ารศึกษาทีเ่ ปรียบเทียบ
ผลของน�ำ้ ยาล้างคลองรากต่าง ๆ ต่อความส�ำเร็จในการรักษาความ
มีชีวิตของฟันน�้ำนม งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
ความส�ำเร็จของการรักษาโพรงประสาทฟันด้วยวิธกี ารรักษาความ
มีชีวิตของฟันไว้รายงานการใช้น�้ำยาล้างโพรงประสาทฟันที่แตก
ต่างกันออกไป โดยงานวิจัยส่วนใหญ่มักจะไม่ระบุถึงขั้นตอนการ
ล้างโพรงเนือ้ เยือ่ ใน (pulp chamber) หรือโพรงฟัน (cavity) รอง
ลงมาคือ การใช้น�้ำเกลือล้าง93
การปิดทับเนื้อเยื่อในโดยอ้อมซึ่งเป็นการรักษาในกรณี
ทีไ่ ม่มกี ารเผยผึง่ (expose) ของเนือ้ เยือ่ ในเกิดขึน้ ขัน้ ตอนการล้าง
โพรงฟันจึงอาจไม่ได้ส่งผลต่อความส�ำเร็จของการรักษามากนัก
งานวิจัยต่าง ๆ ที่ศึกษาความส�ำเร็จของการปิดทับเนื้อเยื่อในโดย
อ้อมจึงมักไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดในขั้นตอนนี้94 อย่างไรก็ตาม
มีบางการศึกษาทีร่ ะบุวา่ ใช้นำ�้ เกลือฟอสเฟตบัฟเฟอร์ (phosphatebuffered saline; PBS) ในการล้างโพรงฟันภายหลังจากก�ำจัด
รอยผุเรียบร้อยแล้ว95-98 ส่วนการปิดทับเนือ้ เยือ่ ในโดยตรงซึง่ จะท�ำ
ในกรณีที่มีจุดทะลุโพรงเนื้อเยื่อในขนาดเล็กเกิดขึ้นนั้น การล้าง
โพรงฟันเพือ่ ชะล้างเศษเนือ้ ฟันออกจากบริเวณรอยทะลุถอื เป็นขัน้

ตอนส�ำคัญในการรักษา เพราะเศษเนื้อฟันที่ตกค้างเข้าสู่ส่วนลึก
ของโพรงเนื้อเยื่อในจะมีผลขัดขวางกระบวนการหายของเนื้อเยื่อ
ใน (pulpal healing) ได้99,100 งานวิจัยส่วนใหญ่จะใช้น�้ำเกลือใน
การล้างโพรงฟันก่อนการปิดทับเนือ้ เยือ่ ใน93 มีเพียงบางการศึกษา
ทีเ่ ลือกใช้นำ�้ ยาล้างคลองรากฟันทีม่ ฤี ทธิก์ ำ� จัดเชือ้ จุลชีพในการรักษา
ได้แก่ คลอเฮกซิดีน101 และโซเดียมไฮโปคลอไรต์ซึ่งนอกจากจะมี
ผลฆ่าเชือ้ จุลชีพแล้วยังช่วยในการก�ำจัดลิม่ เลือด (Colt Formation)
ที่เกิดขึ้นด้วย102
การรักษาความมีชวี ติ ของฟันด้วยวิธพี ลั โพโตมีนนั้ แม้วา่
จะไม่มเี นือ้ เยือ่ ในทีต่ ายแล้วอยูใ่ นบริเวณโพรงเนือ้ เยือ่ ในทีก่ รอเปิด
เข้าไปเพื่อก�ำจัดเนื้อเยื่อในส่วนต้น แต่การละเลยขั้นตอนการล้าง
โพรงเนื้อเยื่อในด้วยสารละลายที่สะอาดปราศจากเชื้ออาจก่อให้
เกิดผลเสียขึ้นได้หากน�้ำจากหัวกรอที่ใช้ในระหว่างการกรอเปิด
โพรงประสาทฟันมีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย มีรายงานการ
ติดเชือ้ Mycobacterium abscessus (M. abscessus) ในผูป้ ว่ ย
เด็กทีร่ บั การรักษาฟันด้วยวิธพี ลั โพโตมีจำ� นวน 20 ราย (อายุเฉลีย่
7 ปี) จากจ�ำนวนที่มารับการรักษาทั้งสิ้น 1,386 ซี่ คิดเป็นอัตรา
ความชุกประมาณร้อยละ 1 โดยผู้ป่วยทั้ง 20 ราย ต้องได้รับการ
รักษาตัวในโรงพยาบาลอย่างน้อย 1 วัน และ 17 รายต้องได้รับ
การถอนฟัน สาเหตุของอุบัติการณ์การติดเชื้อนี้ได้รับการสรุปว่า
เป็นผลจากการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวในน�้ำที่ใช้ใน
ระหว่างการล้างและการกรอฟัน ซึ่งการป้องกันที่ดีที่สุด คือ การ
รักษาคุณภาพของน�้ำในเก้าอี้ท�ำฟันให้ได้ตามมาตรฐาน103
การใช้น�้ำยาล้างโพรงประสาทฟันที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออาจมี
ผลเพิม่ ความส�ำเร็จของการรักษาโพรงเนือ้ เยือ่ ในด้วยวิธพี ลั โพโตมีได้
โดยการศึกษาของ Akcay และ Sari ในปี ค.ศ.2004 แสดงให้เห็น
ว่า การล้างโพรงเนื้อเยื่อในด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์ความเข้มข้น
ร้อยละ 5 เป็นเวลานาน 30 วินาที ช่วยเพิ่มอัตราความส�ำเร็จของ
การรักษาพัลโพโตมีดว้ ยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ได้เมือ่ เปรียบเทียบ
กับกลุม่ ทีล่ า้ งโพรงเนือ้ เยือ่ ในด้วย อย่างไรก็ตาม ในฟันทีไ่ ด้รบั การ
รักษาโพรงเนื้อเยื่อในด้วยวิธีพัลโพโตมีด้วยเอ็มทีเอ (mineral
trioxide aggregate, MTA) มีอัตราความส�ำเร็จของการรักษาไม่
แตกต่างกันไม่ว่าจะล้างโพรงเนื้อเยื่อในด้วยโซเดียมไฮโปคลอไรต์
หรือน�้ำเกลือก็ตาม104

บทสรุป
ในการรักษาโพรงเนือ้ เยือ่ ในด้วยวิธกี ารรักษาความมีชวี ติ
ของฟัน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยวิธีพัลโพโตมีหรือการปิดทับ
เนือ้ เยือ่ ในโดยตรงและโดยอ้อม ทันตแพทย์สามารถเลือกใช้สารที่
ไม่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อเพื่อท�ำความสะอาดโพรงฟันหรือโพรง
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เนื้อเยื่อใน เช่น น�้ำเกลือ หรือ น�้ำกลั่นปราศจากเชื้อได้ หรืออาจ
เลือกใช้สารเคมีทชี่ ว่ ยห้ามเลือดหรือก�ำจัดลิม่ เลือด เช่น โซเดียมไฮ
โปคลอไรต์ ส่วนการรักษาโพรงเนือ้ เยือ่ ในชนิดพัลเพคโตมีนนั้ ควร
เลือกใช้น�้ำยาที่มีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพ เพื่อลดหรือก�ำจัดเชื้อจุลชีพ
ภายในคลองรากฟัน โดยควรเลือกใช้น�้ำยาความเข้มข้นที่ต�่ำที่สุด
ที่ยังมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อได้เพียงพอ ใช้เวลาในการล้าง
คลองรากฟันให้นานเพียงพอ และอาจใช้ร่วมกับน�้ำยาที่มีฤทธิ์ก�ำ
จัดชั้นสเมียร์ได้ โดยต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดการเจือปนระหว่าง
น�้ำยาแต่ละชนิด สิ่งส�ำคัญที่สุด คือ การระมัดระวังไม่ให้เกิดการ
รั่วซึมของน�้ำยาที่ใช้ในระหว่างกระบวนการท�ำงาน ทั้งการรั่วซึม
ออกทางปลายราก และการรั่วซึมในบริเวณท�ำงานซึ่งอาจสัมผัส
โดนเนื้อเยื่ออ่อนของผู้ป่วยและก่อให้เกิดการระคายเคืองได้ โดย
ในการปฏิบัติงานทางคลินิกควรใส่แผ่นยางกันน�้ำลายในระหว่าง
การรักษาเสมอ ใส่แว่นตาป้องกันสารเคมีกระเด็นเข้าตารวมทัง้ ผ้า
คลุมกันเปือ้ น หมัน่ ตรวจสอบรอยต่อระหว่างกระบอกใส่นำ�้ ยาและ
เข็มให้แน่นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันการรั่วของน�้ำยาระหว่างส่งต่อ
เครือ่ งมือหรือระหว่างใช้งาน ไม่สง่ กระบอกน�ำ้ ยาล้างคลองรากฟัน
ผ่านบริเวณดวงตาของผูป้ ว่ ย หากใช้นำ�้ ยาล้างคลองรากฟันมากกว่า
1 ชนิด ต้องติดฉลากที่หลอดน�้ำยาล้างคลองรากฟันเสมอ และใน
กรณีทสี่ ารเคมีสมั ผัสเนือ้ เยือ่ อ่อนของผูป้ ว่ ย ให้ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น
ด้วยการล้างด้วยน�ำ้ สะอาดปริมาณมากและติดตามอาการอย่างใกล้ชดิ
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อวัยวะปริทนั ต์ภายหลังการปรับระดับและเรียงฟันหน้าล่างในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
โดยไม่ถอนฟัน
Periodontal Tissues After Level and Align Lower Anterior Teeth in
Non-extraction Orthodontic Treatment
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บทคัดย่อ
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยไม่ถอนฟันเพือ่ แก้ไขปัญหาฟันซ้อนเกพบการเคลือ่ นทีอ่ อกไปทางด้านริมฝีปากของฟันตัดล่าง
ซึ่งกระดูกเบ้าฟันบริเวณด้านริมฝีปากของฟันตัดล่างนั้นเป็นต�ำแหน่งที่พบการละลายของสันกระดูกเบ้าฟันได้ง่ายกว่าในต�ำแหน่งอื่น ๆ
แม้ไม่ได้รบั การรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน บทความปริทศั น์นมี้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยทีท่ ำ� ให้ฟนั ตัดล่างเคลือ่ นทีม่ าทางด้านริมฝีปาก
และรวมรวมผลการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะปริทันต์ภายหลังการเคลื่อนฟัน เพื่อเป็นข้อพิจารณาในการวางแผนการ
รักษาทางทันตกรรมจัดฟันให้เกิดการเคลื่อนฟันที่ปลอดภัยต่ออวัยวะปริทันต์
ค�ำส�ำคัญ: การละลายของสันกระดูกเบ้าฟัน, โค้งของสปี, ฟันซ้อนเก, ฟันตัดล่าง, เหงือกร่น

Abstract

Non-extraction orthodontic treatment for crowding correction usually found labial movement of lower incisors.
Alveolar bone which covers at labial surface of lower incisors found high incidence of bony dehiscence despite of
patients who did not undergo an orthodontic treatment. This review article is aimed to propose the factors affecting
labial movement of lower incisors, the results of gingival recession and alveolar bone loss after labial movement of
lower incisors for the purpose in orthodontic treatment plan consideration which is not harmful to periodontal tissues.
Keyword: bony dehiscence, Curve of Spee, crowding, mandibular incisor, gingival recession
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บทนำ�
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเรียงตัวของฟันพบเป็นสาเหตุ
ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ผปู้ ว่ ยมาเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน1,2 จาก
การส�ำรวจลักษณะการเรียงตัวของฟันทีผ่ ดิ ปกติในกลุม่ ประชากร
แต่ละเชื้อชาติ พบฟันซ้อนเกเป็นปัญหาที่มีความชุกสูงสุดในการ
ส�ำรวจภาวะสุขภาพระดับชาติของสหรัฐอเมริกา โดยพบปัญหา
ฟันซ้อนเกได้สูงถึงร้อยละ 833 ส่วนการศึกษาในประชากรชาวคอ
เคเชียนของประเทศอังกฤษพบปัญหาดังกล่าวอยู่ท่ีร้อยละ 604
การศึกษาในประเทศจีนพบปัญหาฟันซ้อนเกได้ประมาณครึง่ หนึง่
ของประชากรทีศ่ กึ ษา5 และในประเทศไทยพบความชุกของผูป้ ว่ ย
ที่เข้ารับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันมีฟันซ้อนเกร้อยละ 89.6
ของผูป้ ว่ ยทัง้ หมดทีเ่ ข้ารับบริการในคลินกิ ทันตกรรมจัดฟัน6 โดยรวม
แล้วพบว่าปัญหาฟันซ้อนเกเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในประชากร
ทุกเชื้อชาติ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาฟันซ้อนเกจึงเป็นข้อพิจารณา
ส�ำคัญประการหนึง่ ส�ำหรับทันตแพทย์จดั ฟันเพือ่ การวางแผนการ
รักษาอย่างเหมาะสม
การจัดการกับปัญหาฟันซ้อนเกโดยการรักษาทางทันตกรรม
จัดฟันนั้น สามารถท�ำได้ทั้งการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่ร่วม
กับการถอนฟันและวิธีการรักษาที่ไม่ถอนฟัน โดยการถอนฟันแท้
บางซี่เพื่อแก้ไขฟันซ้อนเกมีความเหมาะสมกับผู้ป่วยที่ต้องการ
พื้นที่ในส่วนโค้งแนวฟัน (arch perimeter) ในปริมาณมากเพื่อ
จัดการกับปัญหาฟันซ้อนเกทีม่ าก หรือใช้ในผูป้ ว่ ยทีม่ ฟี นั หน้าหรือ
ริมฝีปากยื่นไปด้านหน้า เพื่อใช้พื้นที่จากการถอนฟันดังกล่าวใน
การเคลื่อนฟันหน้าเข้าไปด้านลิ้นเพื่อลดความอูมนูนของฟันและ
ริมฝีปาก ส่วนในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยไม่ถอนฟันจะ
มีความเหมาะสมกับผู้ป่วยที่ต้องการคงต�ำแหน่งของฟันหน้าและ
ริมฝีปากในแนวหน้า-หลัง7 หรือไม่ตอ้ งการพืน้ ทีใ่ นส่วนโค้งแนวฟัน
ในปริมาณมากเพื่อแก้ไขฟันซ้อนเก อย่างไรก็ตามแม้ว่าการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟันโดยไม่ถอนฟันจะช่วยคงต�ำแหน่งของฟันและ
ริมฝีปากในต�ำแหน่งเดิมได้ดกี ว่าวิธกี ารรักษาทีร่ ว่ มกับการถอนฟัน
แต่ในทางคลินกิ มักพบว่าปลายฟันตัดมีการเคลือ่ นทีไ่ ปทางด้านริม
ฝีปากเพิ่มขึ้น หลังการแก้ไขฟันซ้อนเกด้วยวิธีน8-11
ี้
บทความปริทัศน์นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูล
การศึกษาปัจจัยที่มีผลให้ฟันตัดล่างเคลื่อนออกไปทางด้านริม
ฝีปากจากการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยไม่ถอนฟัน และผล
ของการเคลือ่ นฟันดังกล่าวต่อการเปลีย่ นแปลงของอวัยวะปริทนั ต์
เพือ่ ประโยชน์ในการพิจารณาวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัด
ฟันที่เหมาะสม
ปัจจัยที่มีผลให้ปลายฟันหน้าล่างเคลื่อนที่ไปทางริมฝีปาก
จากพื้นฐานความรู้ทางชีวกลศาสตร์การเคลื่อนฟัน
(biomechanics of tooth movement)12 พบว่าขั้นตอนการ
ปรับระดับและเรียงฟัน (leveling and aligning phase) มีผลช่วย

ลดโค้งของสปีในฟันล่าง (curve of Spee) และแก้ไขการมีฟัน
ซ้อนเกในช่วงต้นของการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันติดแน่น ส่งผลให้
ตัวฟันตัดล่างล้มเอียงไปทางด้านริมฝีปาก (labial crown tipping)
จากโมเมนต์ที่เกิดขึ้น13 การเคลื่อนที่เช่นนี้ท�ำให้ปลายตัดของฟัน
เคลือ่ นทีไ่ ปออกไปทางริมฝีปากเพิม่ ขึน้ ดังนัน้ ปริมาณของฟันซ้อนเก
และการมีโค้งของสปีจงึ เป็นสิง่ ทีต่ อ้ งพิจารณาในการวางแผนการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟัน
1. ปัจจัยจากปริมาณฟันที่ซ้อนเก
ปั จ จั ย หลั ก ที่ มี ผ ลต่ อ การเอี ย งของแกนฟั น ตั ด ล่ า งมี
สาเหตุจากการแก้ไขฟันทีซ่ อ้ นเก โดย Weinberg และ Sadowsky8
อธิบายความสัมพันธ์ดงั กล่าวโดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคณ
ู
(multiple linear regression analysis) ศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ของฟันในขากรรไกรล่างหลังการแก้ไขฟันซ้อนเกด้วยการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟันโดยไม่ถอนฟัน พบว่าร้อยละ 52 ของความ
ยาวส่วนโค้งแนวฟันที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการแก้ไขปัญหาฟันซ้อนเก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยในทฤษฎีได้มีผู้น�ำเสนอ
สัดส่วนปริมาณการแก้ไขฟันซ้อนเกต่อการเอียงไปทางด้านริม
ฝีปากของฟันตัดล่าง โดย McLaughlin14 ได้เสนอว่าในการแก้ไข
ฟันซ้อนเกทุก ๆ 1 มิลลิเมตร จะเกิดการเอียงตัวของฟันหน้าตัดล่าง
ไปข้างหน้า 1.25 องศา ส่วน Sadowsky15 ได้น�ำเสนอเป็นระยะ
ทางที่ตัวฟันตัดล่างด้านริมฝีปากเคลื่อนที่ไปข้างหน้า (L1-APog)
0.5 มิลลิเมตร ต่อการแก้ไขฟันซ้อนเกทุก ๆ 1 มิลลิเมตร
การศึกษาในห้องปฏิบัติการโดยใช้แบบจ�ำลองฟัน (ty16
podont) ซึง่ ออกแบบให้ฟนั มีการซ้อนแป็นปริมาณ 3.5 มิลลิเมตร
เพือ่ ศึกษาปริมาณการเปลีย่ นแปลงของแนวแกนฟันหลังการเรียง
ฟันด้วยลวดนิกเกิลไทเทเนียม (nickel-titanium) ขนาด 0.014 นิว้ ,
0.016 นิ้ว, 0.018 นิ้ว และ 0.020 นิ้ว โดยวัดการเปลี่ยนแปลง
แนวแกนฟันภายหลังการเรียงฟันด้วยลวดนิกเกิลไทเทเนียมแต่ละ
ขนาด พบว่าในแต่ละช่วงมีการเปลีย่ นแปลงของแนวแกนฟันเกิดขึน้
3.81-7.45 องศา โดยช่วงที่พบการเปลี่ยนแปลงมากที่สุดเกิดขึ้น
หลังการเรียงฟันด้วยลวดขนาด 0.014 นิ้ว ที่มีขนาดเล็กที่สุดใน
การศึกษานี้ ซึ่งพบการเปลี่ยนแปลงมากกว่าในช่วงอื่น ๆ อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยผลดังกล่าวเกิดขึน้ จากการใช้ลวด
ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตกิ ารคืนกลับรูปร่างเดิมได้ (shape memory effect)
และมีความยืดหยุ่นสูง (high flexibility)17,18 เช่น ลวดนิกเกิล
ไทเทเนียม หรือลวดเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดมัลติแสตรนด์ (multistrand stainless steel) โดยเมือ่ ใส่ลวดเข้าไปในช่องของแบร็กเกต
(bracket slot) ซึ่งติดอยู่กับฟันที่ซ้อนเก ลวดจะเกิดการโค้งงอไป
ตามต�ำแหน่งการซ้อนเกของฟัน และจากคุณสมบัติของลวดที่จะ
พยายามกลับคืนสู่รูปร่างเดิม ท�ำให้เกิดแรงดึงฟันออกไปในทุก
ทิศทางเพื่อเพิ่มพื้นที่ในส่วนโค้งแนวฟันให้ฟันที่ซ้อนเกสามารถ
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เรียงตัวได้ โดยฟันหน้าจะได้รับผลจากแรงผลักค่อนข้างมากเนื่อง
ด้วยเป็นต�ำแหน่งที่มักพบการซ้อนเก3,19 รวมถึงขนาดของฟันที่มี
ขนาดเล็กเมื่อเทียบกับฟันในต�ำแหน่งอืน่ ๆ จึงส่งผลให้ฟนั ตัดล่าง
ถู ก ดึ ง มาทางด้ า นริ ม ฝี ป ากได้ ง ่ า ยขึ้ น และจากสมการทาง
คณิตศาสตร์ของ Germane และคณะ20 ซึ่งได้เปรียบเทียบความ
ยาวส่ ว นโค้ ง แนวฟั น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น จากการขยายของฟั น ในแต่ ล ะ
ต�ำแหน่ง พบว่าฟันหน้าที่เอียงไปด้านริมฝีปากจะท�ำให้ความยาว
ส่วนโค้งแนวฟันเพิ่มมากกว่าการขยายฟันหลังออกทางด้านข้าง
เกือบ 4 เท่า ดังนั้นการเอียงไปด้านริมฝีปากของฟันตัดจึงเป็นผล
ทีพ่ บได้ทวั่ ไปจากการเรียงฟันทีซ่ อ้ นเก ซึง่ มีประสิทธิผลในการเพิม่
ส่วนโค้งแนวฟันส�ำหรับการเรียงฟัน

การศึกษาทางคลินิกในกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟันโดยไม่ถอนฟันให้ผลไปในทิศทางเดียวกันกับ
การศึกษาทางห้องปฏิบตั กิ ารทีก่ ล่าวมาข้างต้น โดยพบฟันตัดล่าง
เอียงไปทางด้านริมฝีปากเพิม่ ขึน้ เสมอหลังการรักษาทางทันตกรรม
จัดฟันโดยไม่ถอนฟัน ผลการศึกษาพบว่ามุมระหว่างแกนฟันตัด
ล่างซีก่ ลางและระนาบของขากรรไกรล่าง (incisor- mandibular
plane angle) เพิ่มขึ้นในช่วง 6.8 ถึง 8.4 องศา โดยศึกษาในผู้
ป่วยที่มีปริมาณฟันซ้อนเกเฉลี่ย 2.38 ถึง 5.43 มิลลิเมตร21-23 ผล
การเปลี่ยนแปลงแนวแกนฟันจากการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน
โดยไม่ถอนฟัน แสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบปริมาณการเปลี่ยนแปลงของแนวแกนฟันตัดล่างในการศึกษาทางคลินิกด้วยวิธีการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยไม่ถอนฟัน
Table 1 Comparison of lower incisor inclination changes from non-extraction orthodontic treatment in clinical studies.
การศึกษา
Paquette และคณะ (1992)22
Luppanapornlarp และ
Johnston (1993)23
Bishara และคณะ (1997)7
Erdinc และคณะ (2007)21
Pandis และคณะ (2007)24

N

ดัชนีวัดปริมาณฟันซ้อนเก

IMPA ก่อนรักษา

IMPA หลังรักษา

IMPA ที่เปลี่ยนแปลง

30
29

II 5.1 มม.
II 2.9 มม.

91.3 องศา
94.9 องศา

99.7 องศา
100.0 องศา

8.4 องศา
5.1 องศา

46
49
54

TSALD 1.55
II 2.38 มม.
II 5.43 มม.

97.0 องศา
94.92±7.24 องศา
94.70±6.98 องศา

103.1 องศา
100.56±7.73 องศา
101.50±8.10 องศา

6.1 องศา
5.64 องศา
6.80 องศา

II: Irregularity index โดย Little25
TSALD: ปริมาณพื้นที่ที่ต้องการในส่วนโค้งแนวฟัน (tooth size-arch length discrepancy)
IMPA: มุมระหว่างแนวแกนฟันตัดล่างและระนาบของขากรรไกรล่าง โดย Tweed26

2. ปัจจัยจากปริมาณโค้งของสปี
จากการศึกษาพัฒนาการการเปลี่ยนแปลงโค้งของสปี
พบว่าในผู้ใหญ่ควรมีโค้งของสปีอยู่ในช่วงไม่เกิน 2 มิลลิเมตร27
ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีม่ ปี ริมาณโค้งของสปีทลี่ กึ เกินกว่าค่าปกติ Andrew28
ได้อธิบายถึงการพัฒนาการของความผิดปกติดงั กล่าวซึง่ อาจเกิดร่วม
กับการมีฟันซ้อนเกที่เพิ่มขึ้นจากการเจริญเติบโตของขากรรไกร
ล่างที่มีการเจริญเติบโตในทิศลงล่างและไปข้างหน้า ซึ่งการเจริญ
เติบโตดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในระยะเวลาที่ยาวนานกว่า หรือมี
ปริมาณทีม่ ากกว่าการเจริญเติบโตของขากรรไกรบน จึงอาจได้รบั
แรงจากฟันตัดบน และริมฝีปากบนกระท�ำต่อฟันหน้าล่าง ท�ำให้เกิด
แรงผลักฟันกลับไปทางด้านหลังและขึน้ ด้านบน มีผลให้ฟนั หน้าล่าง
เกิดการซ้อนเกและยืน่ ยาวขึน้ ท�ำให้โค้งของสปีมปี ริมาณลึกเพิม่ ขึน้
การลดปริมาณโค้งของสปีเกิดขึน้ ในช่วงแรกของการรักษา
ทางทันตกรรมจัดฟันพร้อม ๆ กับการแก้ไขฟันซ้อนเกในขั้นตอน
การปรับระดับและเรียงฟัน หากโค้งของสปีในฟันล่างมีปริมาณ
มาก ลวดจะท�ำให้เกิดแรงกดทีแ่ บร็กเกตของฟันตัดล่างซึง่ อยูห่ น้า
ต่อจุดศูนย์กลางฟัน (center of resistance) ในทิศทางลงสูป่ ลายราก
ท�ำให้เกิดโมเมนต์ (moment) ที่ท�ำให้ฟันตัดล่างล้มเอียงไปทาง

ด้านริมฝีปากเพิ่มขึ้น ซึ่งผลดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้มากในลวดกลม
ซึ่งถูกใช้ในช่วงเริ่มต้นของการรักษา29
ในทางทฤษฎีการลดปริมาณโค้งของสปีทกุ ๆ 1 มิลลิเมตร
จะต้องการพืน้ ทีใ่ นส่วนโค้งแนวฟันเพิม่ ขึน้ ในปริมาณใกล้เคียงกัน30
แต่จากการศึกษาในแบบจ�ำลองฟันโดยใช้วิธีการค�ำนวณทาง
คณิตศาสตร์กลับพบว่าการลดโค้งของสปีไม่ได้ใช้พื้นที่ในส่วนโค้ง
แนวฟันมากนัก โดย Braun และคณะ31 ได้นำ� เสนอสมการเส้นตรง
Y = 0.2462 X – 0.1723 โดยให้ Y แทนปริมาณส่วนโค้งแนวฟันที่
ต้องการในการลดโค้งของสปี และ X แทนผลรวมของปริมาณโค้งของ
สปีทางด้านซ้ายและขวา พบว่าในการลดโค้งของสปีที่ 1 มิลลิเมตร
จะใช้พนื้ ทีใ่ นส่วนโค้งแนวฟันเพียง 0.3 มิลลิเมตรเท่านัน้ สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Germane และคณะ32 ซึ่งพบปริมาณพื้นที่ใน
ส่วนโค้งแนวฟันที่ต้องการต่อปริมาณการลดลงของโค้งของสปีมี
ค่าน้อยกว่า 1:1 โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวไม่ได้เป็นไปในลักษณะ
ของเส้นตรงซึ่งมีผลจากรูปร่างของส่วนโค้งแนวฟัน และระดับ
ความลึกของโค้งของสปี ดังนั้นพื้นที่ที่ต้องการส�ำหรับลดปริมาณ
โค้งของสปีจึงอาจไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ท�ำให้ฟันตัดล่างเอียงไปทาง
ด้านริมฝีปาก
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ส่วนการศึกษาคลินกิ ของ Pandis และคณะ11 พบว่าทุก ๆ
1 มิลลิเมตร ของการลดโค้งของสปี ส่งผลให้ฟันตัดล่างมีแนวแกน
ฟันเปลี่ยนแปลงไป 4 องศา และได้สรุปว่าปัจจัยหลักในการท�ำให้
โค้งของสปีเรียบเกิดขึน้ จากการกดฟันหน้าล่างลงทางปลายรากฟัน
แบบสัมพัทธ์ (relative intrusion) ท�ำให้ฟนั ตัดล่างมีแกนฟันเอียง
ไปทางด้านริมฝีปากซึ่งสามารถอธิบายได้จากแรงกดตามหลักชีว
กลศาสตร์ของการเคลื่อนฟัน31,33 ในการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธี
การไฟไนต์เอลิเมนต์ (finite element method)13 ได้แสดงให้
เห็นว่าเมือ่ มีแรงเดีย่ ว (single force) มากระท�ำทีต่ วั ฟันตัดล่างจะ
ท�ำให้ฟันตัดล่างเกิดการล้มเอียงมาทางด้านริมฝีปากเสมอ ไม่ว่า
จะเป็นแรงในทิศทางจากด้านลิน้ ไปด้านริมฝีปาก หรือแรงกดในทิศ
ลงสู่ปลายรากฟัน ซึ่งเป็นแรงที่พบได้บ่อยจากการปรับระดับและ
เรียงฟัน จึงสนับสนุนแนวคิดที่แรงจากการแก้ไขปัญหาของฟันที่
ซ้อนเก ท�ำให้ปลายฟันตัดถูกผลักออกไปด้านหน้าและเกิดการ
เอียงของแนวแกนฟันตามต�ำแหน่ง และทิศทางของแรงที่เกิดขึ้น
อวัยวะปริทันต์บริเวณฟันหน้าล่าง
จากการศึกษากระโหลกศีรษะของมนุษย์อายุระหว่าง
20 ถึง 70 ปี จ�ำนวน 3,416 ซี34่ พบฟันที่มีสภาวะการละลายของ
สันกระดูกเบ้าฟัน (bony dehiscence) หรือการเกิดช่องโหว่ของ
กระดูกเบ้าฟัน (fenestration) ร้อยละ 7.5 ของฟันทีศ่ กึ ษาทัง้ หมด
โดยไม่พบความสัมพันธ์ของการเกิดรอยวิการของกระดูกเบ้าฟัน
กับอายุกะโหลก ในจ�ำนวนนีพ้ บรอยโรคทีต่ ำ� แหน่งของฟันหน้าล่าง
จ�ำนวน 92 ซี่ จากฟันที่พบรอยโรคทั้งหมด 258 ซี่ ซึ่งมีปริมาณที่
สูงกว่าในบริเวณอืน่ ความชุกดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาแบบ
ย้อนหลัง (retrospective study) โดยใช้ภาพรังสีส่วนตัดอาศัย
คอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม (cone-beam computed tomography)
ศึกษาการละลายของสันกระดูกเบ้าฟันโดยเปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มผู้ป่วยที่มีการสบฟันผิดปกติประเภทต่าง ๆ และมีความ
สัมพันธ์ของขากรรไกรในแนวดิง่ ทีป่ กติ (normodivergent pattern)35
และอีกการศึกษาที่เปรียบเทียบในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์ของขา
กรรไกรในแนวดิ่งแต่ละชนิด36 ทั้งสองการศึกษาพบว่าในทุกกลุ่ม
จะพบการละลายของสันกระดูกเบ้าฟันสูงสุดในต�ำแหน่งของฟัน
ตัดในขากรรไกรล่างเช่นเดียวกันซึง่ แสดงให้เห็นว่าแม้ในภาวะปกติ
ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดฟันต�ำแหน่งด้านริมฝีปากของฟันตัดล่างมีแนวโน้ม
ทีจ่ ะเกิดการละลายของสันกระดูกเบ้าฟันสูงกว่าในบริเวณอืน่ ๆ ไม่
ว่าจะมีการสบฟันผิดปกติชนิดใด หรือมีความสัมพันธ์ในแนวดิ่ง
ของขากรรไกรเป็นอย่างไร
การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะปริทันต์จากการเคลื่อนที่ของฟัน
หน้าล่างไปทางด้านริมฝีปาก
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันพบเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อ
ปริมาณของกระดูกรอบรากฟันทัง้ ในส่วนของความสูงของกระดูก
และความหนาของกระดูก37,38 นอกจากนี้ความหนาบางของ

กระดูกเบ้าฟันยังเป็นตัวจ�ำกัดขอบเขตของการเคลื่อนฟัน ท�ำให้
การเคลื่อนฟันออกจากกระดูกโดยการผลักฟันตัดไปทางด้านริม
ฝีปากเป็นสิง่ ทีต่ อ้ งให้ความระมัดระวังเพือ่ ไม่ให้เกิดความวิการของ
อวัยวะปริทันต์ เช่น การละลายของสันกระดูกเบ้าฟัน หรือ การ
เกิดช่องโหว่ของกระดูกเบ้าฟันในบริเวณต�ำแหน่งรากฟัน Karring
และคณะ39 ได้อธิบายกลไกการเกิดการละลายของสันกระดูกเบ้าฟัน
จากการที่ฟันเคลื่อนที่ออกนอกกระดูกเบ้าฟันเป็นผลให้เกิดการ
ท�ำลายองค์ประกอบทางอินทรีย์ (organic) และอนินทรีย์ (inorganic)
รวมไปถึงเซลล์กระดูก (osteogenic cells) ท�ำให้การท�ำลายของ
อวัยวะปริทนั ต์เกิดขึน้ โดยแม้วา่ บริเวณใกล้เคียงจะมีสว่ นของเซลล์
กระดูกอยู่ แต่จะไม่สามารถสร้างกระดูกมาหุ้มรอบรากฟันใน
ต�ำแหน่งทีเ่ กินจากขอบเขตของกระดูกขากรรไกรได้ อีกทัง้ แรงเค้น
ที่กระท�ำต่อสันกระดูกเบ้าฟันทางด้านริมฝีปากจากการที่ฟัน
เคลือ่ นทีโ่ ดยการล้มเอียงไปทางด้านริมฝีปาก40 ซึง่ ในบริเวณสันกระดูก
เบ้าฟันดังกล่าวจะประกอบไปด้วยกระดูกทึบ (cortical bone)
เป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีเซลล์กระดูกที่น้อย ท�ำให้เกิดการตายของเซลล์
แบบไม่ตดิ เชือ้ (hyalinization) และเกิดการละลายของสันกระดูก
เบ้าฟันทางอ้อม (indirect bone resorption)
การศึกษาการเปลีย่ นแปลงของอวัยวะปริทนั ต์ภายหลัง
การเคลือ่ นทีข่ องฟันตัดล่างไปทางด้านริมฝีปากพบมีการศึกษาทัง้
ในสัตว์ทดลอง และการศึกษาทางคลินิก โดยพบว่าการศึกษาใน
สัตว์ทดลองจะสามารถเคลือ่ นฟันตัดล่างไปทางด้านริมฝีปากได้ใน
ปริมาณมาก และสามารถศึกษาการเปลีย่ นแปลงของอวัยวะปริทนั ต์
โดยการวัดทางตรงได้ (direct measurement) เช่น การเปิดแผ่นเหงือก
(flap) เพื่อวัดการลดลงของปริมาณกระดูกเบ้าฟันในแนวดิง่ เพือ่
ศึกษาการละลายของสันกระดูกเบ้าฟัน ส่วนการศึกษาทางคลินกิ โดย
มากจะเป็นการศึกษาแบบย้อนหลัง เนื่องด้วยข้อพิจารณาทาง
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ท�ำให้การวัดทางตรงท�ำได้จ�ำกัด
1. การศึกษาในสัตว์ทดลอง
การศึกษาในสัตว์ทดลองที่ศึกษาผลของการเคลื่อนฟัน
ตัดไปทางด้านหน้ากับการเปลีย่ นแปลงของอวัยวะปริทนั ต์พบการ
ศึกษาทั้งหมดท�ำการศึกษาในลิง (ตารางที่ 2) โดย Steiner และ
คณะ41 ได้เคลื่อนฟันตัดซี่กลางบนและล่างในลิงเป็นระยะทาง
3.05±0.8 มิลลิเมตร โดยใช้เวลา 13 สัปดาห์ และคงสภาพไว้ 3
สัปดาห์ก่อนที่จะวัดการเปลี่ยนแปลง พบภาวะของเหงือกร่นเป็น
ระยะ 1.01±0.4 มิลลิเมตร และสันกระดูกเบ้าฟันถูกท�ำลาย
5.48±3.1 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมโดยใช้ฟันเขี้ยว
ที่ไม่ได้เคลื่อนที่อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.001) และพบการ
ท�ำลายเกิดขึ้นในฟันตัดล่างมากกว่าฟันตัดบน การศึกษาสืบเนื่อง
โดย Engelking และ Zachrisson42 ได้ใช้ลิงกลุ่มเดิมที่ถูกใช้ใน
การศึกษาก่อนหน้า โดยเว้นระยะไว้ 8 เดือนหลังจากการศึกษา
แรกเสร็จสิ้น พบภาวะเหงือกร่นมีความรุนแรงมากขึ้น โดยพบ
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เหงือกร่นเพิม่ ขึน้ จากเดิม 2-3 มิลลิเมตร จึงตัง้ ข้อสังเกตว่าผลของ
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่มีผลต่ออวัยวะปริทันต์อาจไม่
แสดงออกทันทีหลังการเคลื่อนฟัน แต่เมื่อทิ้งระยะโดยการคง
สภาพฟันตัดไว้ในต�ำแหน่งที่ถูกเคลื่อนมาข้างหน้าจะท�ำให้การ
ท�ำลายของอวัยวะปริทันต์มีความรุนแรงมากขึ้น เช่นเดียวกับ
Batenhorst และคณะ43 ได้ใช้การศึกษาแบบแบ่งส่วนในช่องปาก
(split-mouth design) ในลิงที่ได้รับการเคลื่อนฟันตัดล่างมาข้าง
หน้าเป็นระยะ 6 มิลลิเมตร และคงสภาพไว้ 8 เดือน พบภาวะของ
เหงือกร่นประมาณ 2 มิลลิเมตร ซึ่งไม่พบในฟันที่เป็นกลุ่มควบคุม
เมื่อเปิดแผ่นเหงือกพบการละลายของสันกระดูกเบ้าฟันเกิดขึ้นที่
ด้านริมฝีปากของกลุ่มทดลอง ส่วนในด้านลิ้น ด้านใกล้กลาง และ
ด้านไกลกลาง พบการพอกของกระดูกเพิม่ มากขึน้ แต่ในการศึกษา
ของ Wingard และ Bowers44 ได้ผลที่ขัดแย้ง โดยไม่พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติของภาวะเหงือกร่นเมื่อเคลื่อน
ฟันตัดล่างออกไปด้านหน้า โดยมีระยะทางที่เคลื่อนเฉลี่ย 3.35
มิลลิเมตร และถูกคงสภาพไว้ 4 เดือน
จากตารางที่ 2 จะพบความสัมพันธ์ระหว่างระยะที่ฟัน
ตัดล่างเคลื่อนที่ไปด้านหน้าต่อการลดลงของอวัยวะปริทันต์จาก
การศึกษาในลิง โดยพบว่าทุก ๆ การเคลื่อนฟัน 1 มิลลิเมตร จะ
พบกระดูกร่น 0.51 ถึง 1.80 มิลลิเมตร และพบเหงือกร่น 0.33 ถึง
0.53 มิลลิเมตร กล่าวคือการเคลือ่ นทีข่ องฟันไปทางด้านริมฝีปาก
มากขึน้ จะมีแนวโน้มของการท�ำลายอวัยวะปริทนั ต์เพิม่ สูงขึน้ โดย
ผลที่เกิดขึ้นในกระดูกเบ้าฟันจะมีปริมาณที่มากกว่าในเหงือก
2. การศึกษาในมนุษย์
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงของสันกระดูกเบ้าฟันใน
มนุษย์สามารถใช้ภาพรังสีส่วนตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีม
ในการประเมินโดยวัดระยะระหว่างรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบ
รากฟัน (cementoenamel junction) ถึงสันกระดูกเบ้าฟัน หาก
ระยะดังกล่าวที่มากกว่า 2 มิลลิเมตรจะบ่งชี้ถึงการละลายของสัน
กระดูกเบ้าฟัน Castro และคณะ45 ได้เปรียบเทียบการละลายของ
สันกระดูกเบ้าฟันด้วยวิธีดังกล่าว โดยประเมินก่อนและหลังการ
รักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยไม่ถอนฟัน พบฟันตัดล่างเป็น
ต�ำแหน่งทีม่ รี ะยะดังกล่าวทางด้านริมฝีปากเพิม่ ขึน้ ภายหลังการรักษา
โดยมีความชุกสูงกว่าฟันในต�ำแหน่งอื่น ๆ โดยพบสัดส่วนฟันที่มี
ระยะดังกล่าวเพิม่ ขึน้ ได้มากถึงร้อยละ 75 ในด้านริมฝีปากของฟัน
ตัดล่างซี่กลางทั้งหมดที่ศึกษา โดยในจ�ำนวนนี้พบร้อยละ 61.67
ทีม่ รี ะยะดังกล่าวมากกว่า 2 มิลลิเมตรภายหลังการรักษาทางทันตกรรม
โดยไม่ถอนฟัน โดยมีระยะระหว่างรอยต่อเคลือบฟันและเคลือบ
รากฟันถึงสันกระดูกเบ้าฟันเฉลี่ยก่อนการรักษา 1.72±0.98
มิลลิเมตร และเพิ่มเป็น 2.28±1.56 มิลลิเมตร หลังการรักษา ซึ่ง
แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.0001)

จากการศึกษารายกรณี46 ในผู้ป่วยเพศหญิงวัย 19 ปี ที่
ได้ถูกน�ำมาศึกษาภายหลังการเสียชีวิต โดยได้รับการรักษาทาง
ทันตกรรมจัดฟันโดยไม่ถอนฟันเป็นเวลา 19 เดือน พบปลาย
รากฟันบางส่วนหลุดพ้นจากกระดูกเบ้าฟันทางด้านลิ้น และพบ
การละลายของสันกระดูกเบ้าฟันทัง้ ทางด้านลิน้ และด้านริมฝีปาก
ในบริ เวณฟั น ตั ด ล่ า ง ร่ ว มกั บ พบลั ก ษณะทางกายวิ ภ าคจาก
ภาพถ่ายรังสีกะโหลกศีรษะด้านข้างก่อนการรักษาที่มีลักษณะ
กระดูกรอบรากฟันหน้าล่างทีบ่ างซึง่ น่าจะเป็นปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการ
ละลายของสันกระดูกเบ้าฟันเกิดขึ้นได้ง่าย47,48
ข้อมูลจากการศึกษาวิจยั ทางคลินกิ ทีศ่ กึ ษาภาวะเหงือก
ร่นภายหลังการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยไม่ถอนฟันถูกแสดง
ในตารางที่ 3
โดยในการศึกษาแบบย้อนหลังทีใ่ ช้ขอ้ มูลของผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้
รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยไม่ถอนฟัน Allais และ
Melsen47 พบตัวอย่างร้อยละ 35 มีภาวะเหงือกร่นภายหลังการ
รักษาเปรียบเทียบกับร้อยละ 17 ของตัวอย่างที่ยังไม่ได้รับการ
รักษาซึ่งเป็นกลุ่มควบคุม ส่วนในการศึกษาของ Melsen และ
Allais48 ในผูป้ ว่ ยทีร่ บั การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยไม่ถอนฟัน
พบผู้ป่วยมีภาวะเหงือกร่นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 21 ก่อนการรักษา
เป็นร้อยละ 35 หลังการรักษาอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยใน
จ�ำนวนนีม้ เี พียงร้อยละ 2.8 ทีม่ ภี าวะเหงือกร่นมากกว่า 2 มิลลิเมตร
2.1 การศึกษาที่วัดการเคลื่อนที่ของฟันหน้าล่างไปทางด้านริม
ฝีปากด้วยมุมของแนวแกนฟัน
จากตารางที่ 3 พบ 4 การศึกษา37,49-51 ซึ่งให้ข้อมูลของ
การเปลีย่ นแปลงแนวแกนฟันทีเ่ อียงไปข้างหน้า และการเปลีย่ นแปลง
ของอวัยวะปริทนั ต์ โดยพบว่า 3 ใน 4 เป็นการศึกษาทีพ่ จิ ารณาปริมาณ
ของการเกิดเหงือกร่น โดยการศึกษาของ Årtun และ Kongstad49,
การศึกษาของ Djeu และคณะ50 และการศึกษาของ Yared และ
คณะ51 ใช้การคัดกลุม่ ศึกษาทีม่ ฟี นั เอียงตัวไปทางด้านริมฝีปากจาก
ผูป้ ว่ ยทีเ่ สร็จสิน้ การรักษาแล้ว โดยสองการศึกษาแรกมีกลุม่ เปรียบ
เทียบโดยใช้ผปู้ ว่ ยทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงแนวแกนฟันทีน่ อ้ ย แต่การ
ศึกษาของ Yared และคณะ ไม่ได้ใช้กลุม่ เปรียบเทียบและไม่ได้วดั
การเกิดเหงือกร่นก่อนการรักษา ท�ำให้ขอ้ มูลทีไ่ ด้มเี พียงช่วงติดตาม
ผลการรักษา (follow-up) เท่านัน้ และมีเพียงการศึกษาของ Årtun
และ Kongstad49 ที่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(p<0.001) ของการเกิดเหงือกร่นระหว่างกลุ่มที่มีแนวแกนฟันที่
เอียงไปด้านริมฝีปาก และกลุม่ ทีไ่ ม่มกี ารเอียงไปทางด้านริมฝีปาก
ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในการศึกษานี้ได้ท�ำการศึกษาในตัวอย่างที่มี
การเปลีย่ นแปลงแนวแกนฟันทีเ่ อียงไปด้านริมฝีปากมากกว่า 10 องศา
ต่างจากอีกสองการศึกษาซึง่ ศึกษาในกลุม่ ตัวอย่างทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง
แนวแกนฟันทีเ่ อียงไปด้านริมฝีปากเฉลีย่ เพียง 5 องศา ส่วนอีกการ
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ศึกษาโดย Garlock และคณะ37 เป็นการศึกษาที่มีการควบคุมวิธี
การรักษา (treatment protocol) ท�ำให้ตัวอย่างที่ศึกษามีความ
เหมือนกันมากกว่าการศึกษาแบบย้อนหลังที่กล่าวมา แต่อย่างไร
ก็ตามในการศึกษานี้ไม่ได้มีกลุ่มเปรียบเทียบ จึงวิเคราะห์การ
ละลายของสั น กระดู ก เบ้ า ฟั น ด้ ว ยภาพรั ง สี ส ่ ว นตั ด อาศั ย
คอมพิวเตอร์ชนิดโคนบีมเปรียบเทียบก่อนและหลังการรักษาซึ่ง
พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.01)
Yared และคณะ51 ได้สรุปถึงผลการศึกษาเพิม่ เติมเกีย่ ว
กับโอกาสที่จะพบอวัยวะปริทันต์บริเวณฟันตัดล่างถูกท�ำลายรวม
ทัง้ มีความรุนแรงเพิม่ ขึน้ ในฟันทีม่ แี นวการเอียงตัวของฟันมากกว่า
95 องศาภายหลังการรักษาร่วมกับการมีความหนาของเหงือก
อิสระ (free gingiva) ที่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตรอย่างมีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ (p<0.05) โดยในการศึกษานีพ้ บว่าตัวอย่างร้อยละ 92.86
ที่พบภาวะเหงือกร่นจะมีแนวการเอียงตัวของฟันภายหลังการ
รักษามากกว่าหรือเท่ากับ 96 องศา เช่นเดียวกับการพบเหงือกร่น
ในกลุม่ ตัวอย่างร้อยละ 93 ทีม่ คี วามหนาของเหงือกอิสระน้อยกว่า
0.5 มิลลิเมตร
เมือ่ พิจารณาสัดส่วนของการเกิดการท�ำลายอวัยวะปริทนั ต์
ต่อแนวแกนฟันทีเ่ ปลีย่ นไป โดยพิจารณาแกนฟันทีเ่ ปลีย่ นไปที่ 2.5
องศาในการศึกษาที่วัดการเปลี่ยนแปลงเป็นมุมเพื่อให้สามารถ
เปรียบเทียบกับระยะทางการเคลื่อนที่ที่ 1 มิลลิเมตร14,15 จาก
ตารางที่ 3 เมือ่ พิจารณาทัง้ 3 การศึกษาซึง่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างแนวแกนฟันทีเ่ ปลีย่ นไปและระยะของเหงือกร่น พบว่าใน
2 การศึกษา50,51 ได้วิเคราะห์ในกลุ่มตัวอย่างที่มีแนวแกนฟันเอียง
ไปทางด้านริมฝีปากเพิม่ ขึน้ ประมาณ 5 องศา ซึง่ พบการเกิดเหงือกร่น
ในปริมาณทีค่ อ่ นข้างน้อยในสัดส่วน 2.5 องศา ต่อ ภาวะเหงือกร่น
ไม่เกิน 0.12 มิลลิเมตร แต่ในอีกการศึกษาของ Årtun และ Kongstad49
พบภาวะเหงือกร่นเกิดขึน้ มากกว่า โดยอยูท่ ี่ 0.20 มิลลิเมตร ต่อการ
เปลี่ยนแปลงแนวแกนฟัน 2.5 องศา ซึ่งสัดส่วนที่มากกว่านี้อาจ
เนือ่ งจากการศึกษาดังกล่าววิเคราะห์ในกลุม่ ตัวอย่างทีม่ แี นวแกน
ฟันที่เปลี่ยนแปลงไปมากกว่า 10 องศาในผู้ป่วยที่มีความผิดปกติ
ของขากรรไกรชนิดที่ 3 (skeletal Class III) ท�ำให้ได้สัดส่วนของ
การเกิดเหงือกร่นต่อการเปลีย่ นแปลงแนวแกนฟันมีคา่ มากขึน้ ต่าง
จากการศึกษาอืน่ ทีศ่ กึ ษาในผูป้ ว่ ยทีม่ กี ารสบฟันผิดปกติทงั้ ชนิดที่
1, 2 และ 3 แต่อย่างไรก็ตามความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการ
เอียงตัวของฟันตัดล่างกับการเกิดเหงือกร่นในทุกการศึกษาเกิดขึน้
ในปริมาณทีค่ อ่ นข้างน้อย และอาจไม่มนี ยั ส�ำคัญทางคลินกิ 37,47,52-54

ส่วนการศึกษาทีว่ ดั แนวแกนฟันทีเ่ ปลีย่ นแปลงต่อการเกิดการละลาย
ของสันกระดูกเบ้าฟันจากภาพรังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ชนิด
โคนบีมพบสัดส่วนการระยะการละลายของสันกระดูกเบ้าฟัน
1.167 มิลลิเมตร ต่อ การเปลี่ยนแปลงแนวแกนฟัน 2.5 องศา ซึ่ง
พบมีปริมาณมากกว่าการเกิดเหงือกร่น แต่ยังพบมีการศึกษาใน
เรือ่ งดังกล่าวทีค่ อ่ นข้างน้อย และยังต้องการการศึกษาแบบสุม่ ทีม่ ี
กลุม่ ควบคุม (randomised clinical trial) เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลในส่วน
นี้ที่ชัดเจนยิ่งขึ้น
2.2 การศึกษาที่วัดการเคลื่อนที่ของฟันหน้าล่างไปทางด้านริม
ฝีปากด้วยระยะทาง
จากตารางที่ 3 พบ 2 การศึกษาซึง่ ศึกษาในกลุม่ ตัวอย่าง
47,48
เดียวกัน โดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทางทีฟ่ นั ตัด
ล่างเคลือ่ นทีม่ าทางด้านริมฝีปากกับระยะของเหงือกร่นในลักษณะ
ของการศึกษาแบบแบ่งกลุม่ ทีม่ ปี จั จัยและไม่มปี จั จัย (case-control
study) โดยศึกษาในผู้ป่วยกลุ่มละ 150 ราย พบว่าภาวะเหงือก
ร่นภายหลังการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยไม่ถอนฟันมีความ
ชุกของการเกิดเหงือกร่นค่อนข้างน้อย และพบความแตกต่างอย่าง
มีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) เฉพาะในฟันตัดล่างซีก่ ลางด้านขวา
และฟันตัดล่างซี่ข้างด้านซ้ายเท่านั้น หากพิจารณาค่าสัดส่วนของ
การเกิดเหงือกร่น พบว่าเหงือกจะร่นลงไป 0.1 มิลลิเมตร ต่อ ระยะที่
ด้านริมฝีปากในฟันตัดล่างเคลือ่ นมาทางด้านริมฝีปาก 1 มิลลิเมตร
ซึ่งมีสัดส่วนของการเกิดเหงือกร่นใกล้เคียงกับการเปลี่ยนแปลง
แนวแกนฟัน 2.5 องศาของ Yared และคณะ51 ซึ่งวัดมุมของแนว
แกนฟันที่เปลี่ยนแปลง
การศึกษาเกี่ยวกับการท�ำลายของอวัยวะปริทันต์จาก
การเคลือ่ นฟันตัดล่างมาทางด้านริมฝีปากยังมีจำ� นวนการศึกษาที่
ไม่มาก และด้วยหลักฐานทีม่ อี ยูจ่ ะพบการท�ำลายของอวัยวะปริทนั ต์
ในปริมาณที่น้อย แต่แนวโน้มของการเกิดภาวะดังกล่าวยังคงพบ
ได้ในหลายๆการศึกษา อย่างไรก็ตามยังมีปัจจัยอื่นนอกเหนือจาก
การรักษาทางทันตกรรมจัดฟันที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
อวัยวะปริทันต์บริเวณฟันตัดล่าง ได้แก่ ความหนาของกระดูกเบ้า
ฟันและเหงือก อายุของผูป้ ว่ ย รวมไปถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
ช่องปากของผูป้ ว่ ย จึงเป็นประเด็นส�ำคัญทีค่ วรน�ำมาพิจารณาร่วม
กันเพื่อการวางแผนการรักษาที่เหมาะสม โดยเฉพาะในผู้ป่วยที่มี
ความเสีย่ งต่อการถูกท�ำลายของอวัยวะปริทนั ต์ เช่น ผูป้ ว่ ยสูงอายุ55
การมีเหงือกอิสระทีบ่ าง กระดูกเบ้าฟันบาง หรือมีความวิการของ
กระดูกเบ้าฟันอยู่ก่อนแล้ว56 เป็นต้น
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4

5

5

Wingard
และ Bowers (1976)44

Steiner
และ คณะ (1981)41

Engelking และ
Zachrisson (1982)42

31, 41

31, 41

31, 41

31,32
หรือ
41, 42

ท: กลุ่มทดลอง
ค: กลุ่มควบคุม
†
ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
* แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.001)

2

N

Batenhorst
และคณะ (1974)43

การศึกษา

กลุ่ม
ทดลอง

-

33, 43

32, 42

31,32
หรือ
41, 42

กลุ่ม
ควบคุม

13 สัปดาห์

13 สัปดาห์

36-95 วัน

54-64 วัน

8 เดือน

3 สัปดาห์

120 วัน

240 วัน

เวลาในการ เวลาในการ
เคลื่อนฟัน คงสภาพ

+ 3.05±0.8 มม.

+ 3.05±0.8 มม.

+ 3.35 มม.

+ 6 มม.

การเคลื่อนที่ของฟัน
(+) ด้านริมฝีปาก
(-) ด้านลิ้น

ท: - 2-3 มม.

ท: - 1.01±0.4 มม.*
ค: -0.20±0.3 มม.
ท: - 5.48±3.1 มม. (B)*
ค: -1.52±1.0 มม. (B)

ท: - 1.7 มม. (B)†
ค: ไม่เปลี่ยนแปลง (B)

ท: - 3.15 มม.
ค: - 0.35 มม.
ท: - 7.38 มม. (B)
ค: - 2.5 มม. (B)

ความสูงของเหงือก /
กระดูก (B)
(+) เพิ่ม, (-) ลด

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลของการเคลื่อนที่ไปทางด้านริมฝีปากในฟันตัดล่างต่อการท�ำลายของอวัยวะปริทันต์ในลิง
Table 2 Comparison of periodontal tissue changes from labial displacement of lower incisors in monkey studies.

-

1 : 1.80 (B)

1 : 0.33

1 : 0.51 (B)

1 : 1.23 (B)

1 : 0.53

สัดส่วน
ระยะเคลื่อนฟัน:ระยะร่น
ของเหงือก /กระดูก (B)

- ใช้ สั ต ว์ ท ดลองจากการศึ ก ษาของ
Steiner และคณะ

- ไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ

- กลุ่มทดลองมีการเคลื่อนที่ขึ้นไปทาง
ปลายฟัน 5 มม. ระหว่างการคงสภาพ
- อวัยวะปริทันต์ถูกท�ำลายมากทางด้าน
ริมฝีปาก

เพิ่มเติม
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150

Melsen และ Allais
(2005)48

ท: กลุ่มทดลอง
ค: กลุ่มควบคุม
T0: ก่อนการทดลอง
†
ไม่แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

300

34

Yared และ คณะ
(2006)51

Allais และ Melsen
(2003)47

67

Djeu และ คณะ
(2002)50

57

40

Årtun และ
Kongstad  (1987)49

Garlock และ คณะ
(2016)37

N

การศึกษา

กลุ่มควบคุม

-

-

-

-

22.7±7.3
เดือน

33.2 เดือน

-

ท:- 0.79±0.98 มม.***
ค: - 0.09±0.29 มม.

ความสูงของเหงือก /
กระดูก (B)
(+) เพิ่ม, (-) ลด

ท: + 5.03±6.37 องศา ท: - 0.04±0.17 มม.† (ซี่ 31)
ค: - 4.37±6.21 องศา ค: - 0.02±0.11 มม. (ซี่ 31)
ท: - 0.10±0.32 มม.† (ซี่ 41)
ค: - 0.07±0.28 มม. (ซี่ 41)

ท: + >10 องศา
ค: <2 องศา

การเคลื่อนที่ของฟัน
(+) ด้านริมฝีปาก
(-) ด้านลิ้น

-

-

-

ท: - 0.36 มม.
ค: - 0.22 มม.

ท: + 3.4 มม.±2.6 มม. ท: - 0.34±0.69 มม.*
T0: - 0.20±0.68 มม.

ท: + 3.4±2.6 มม.

ท: + 2.40±6.90 องศา ท: - 1.12±2.26 มม.(B)**

7-47 เดือน ท: + 5.85±3.92 องศา ท: 0.28 มม.†

-

-

เวลาในการ เวลาในการ
เคลื่อนฟัน คงสภาพ

* แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
** แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.01)
*** แตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.001)

31, 32, 41, 42 31, 32, 41, 42
หลังจัดฟัน
ก่อนจัดฟัน

31, 32, 41, 42 31, 32, 41, 42
จัดฟัน
ไม่จัดฟัน
N=150
N=150

41

31, 41

แนวแกนฟันเพิ่ม
31, 41
N=40
แนวแกนฟันลด
N=27

31, 32, 41, 42 31, 32, 41, 42
31, 41
N=19
แนวแกนฟันเพิ่ม
N=40

กลุ่มทดลอง

ตารางที่ 3 เปรียบเทียบผลของการเคลื่อนที่ไปทางด้านริมฝีปากในฟันตัดล่างต่อการท�ำลายของอวัยวะปริทันต์ในมนุษย์
Table 3 Comparison of periodontal tissue changes from labial displacement of lower incisors in clinical studies.

1 มม. : 0.10

1 มม. : 0.10

2.5 องศา : 1.17 (B)

2.5 องศา : 0.12

2.5 องศา : 0.05

2.5 องศา : 0.02

2.5 องศา : 0.20

สัดส่วน
ระยะเคลื่อนฟัน:ระยะร่น
ของเหงือก /กระดูก (B)

- เฉพาะในฟันซี่ 41 และ 32 ที่
พบความแตกต่างอย่างมีนัย
ส�ำคัญทางสถิติ

- พบการเปลี่ยนแปลงของความ
สูงและความหนาของกระดูกด้าน
ริมฝีปากภายหลังการรักษา แต่
ไม่พบความสัมพันธ์กับปริมาณ
การเอียงตัวของฟันตัดล่าง

- พบเหงือกร่นสัมพันธ์กับการมี
แกนฟันเอียงมากกว่า 95 องศา
และความหนาของเหงือกอิสระ
น้อยกว่า 0.5 มม.

- ปริมาณการเอียงของแนวแกน
ฟันไม่สัมพันธ์กับภาวะเหงือกร่น

เพิ่มเติม

บทสรุป
การรักษาทางทันตกรรมฟันจัดเพือ่ แก้ไขฟันซ้อนเกโดย
ไม่ถอนฟันพบการเคลือ่ นทีข่ องฟันตัดล่างไปทางด้านริมฝีปากเพิม่
ขึ้นทั้งในส่วนของต�ำแหน่งปลายตัดของฟัน และการเอียงตัวของ
แนวแกนฟัน ซึ่งเกิดจากปัจจัยด้านปริมาณฟันซ้อนเก และความ
ลึกของโค้งของสปี ซึง่ ต�ำแหน่งของกระดูกเบ้าฟันรอบฟันหน้าล่าง
โดยเฉพาะด้านริมฝีปากพบเป็นต�ำแหน่งทีม่ โี อกาสเสีย่ งต่อการเกิด
การละลายของสันกระดูกเบ้าฟันได้มากกว่าในบริเวณอืน่ แม้ไม่ได้
รับการรักษาทางทันตกรรมจัดฟัน และเมื่อมีการเคลื่อนที่ของฟัน
ตัดล่างมาทางด้านริมฝีปากพบเป็นปัจจัยทีช่ ว่ ยส่งเสริมการเกิดการ
ละลายของสันกระดูกเบ้าฟัน และการเกิดเหงือกร่นตามมา การ
ศึกษาในมนุษย์ที่มีอยู่พบว่าการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยไม่
ถอนฟันซึ่งมีการเคลื่อนที่ของฟันตัดล่างมาทางด้านริมฝีปากนั้น
ส่งผลต่อปริมาณเหงือกร่นในปริมาณที่น้อย แต่อย่างไรก็ตามแนว
โน้มการเกิดภาวะดังกล่าวยังพบได้ในทุกการศึกษา ดังนั้นการ
รักษาทางทันตกรรมจัดฟันโดยไม่ถอนฟันจึงควรวางแผนการรักษา
อย่างระมัดระวัง และมีการประเมินสภาวะของอวัยวะปริทนั ต์เป็น
ระยะเพื่อลดไม่ให้เกิดความวิการของอวัยวะปริทันต์
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The Study of Difference in Clinical Tooth Color Measurement among Visual
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Abstract
The aims of study were to compare visual method using white light box, intraoral scanner and
spectrophotometer in clinical tooth color measurement and to determine the reliability of tooth shade selection
among visual method using white light box, intraoral scanner and spectrophotometer. Forty maxillary right central
incisors and canines of 18 – 40 years old volunteers which no pathologic and restoration teeth were included in
this study. Each tooth shade was measured six times, twice for each method with at least one day apart. Tooth
color measurements were described in L* a* b*and tooth color difference (∆E) according to CIELAB color system.
In this system ‘L’ is a lightness coordinate, ‘a’ is a redness-greenness coordinate and ‘b’ is a yellowness-blueness
coordinate. The Kruskal – Wallis statistic was used to verify the significant difference of average color difference (∆E)
at P<0.05. Results indicated significance difference in L* a* b* among all three methods. The average color difference
(∆E) of visual method were higher than the intraoral scanner method on both maxillary central incisor (8.05 versus
4.99) and canine (9.5 versus 4.95). Average reliability of visual method was 0.63 (range 0.56-0.69) in maxillary right
central incisor and 0.63 (range 0.61-0.53) in canine while average reliability of intraoral scanner method was 0.70
(range 0.60-0.76) in maxillary right central incisor and 0.82 (range 0.63-0.91) in canine. Average reliability of tooth
shade selection using spectrophotometer was highest at 0.87 (range 0.70-0.96) in maxillary right central incisor and
0.88 (range 0.76-0.95) in canine. In conclusion, average color difference (∆E) from visual method is higher than
intraoral scanner. Tooth color measurement using spectrophotometer is the most reliable method followed by
intraoral scanner and visual method is the lowest.
Keywords: Intraoral scanner, spectrophotometer, tooth color measurement
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Introduction

Contemporary practice in prosthetic dentistry
is to restore the patient’s dentition to normal function
and esthetics. Esthetic dentistry had become a concern
in modern dental practice. One of the major complications
in fixed prosthodontics. Color selection of a restoration
or prosthesis is an important clinical procedure to harmonize
with the remaining natural dentition.1,2 The value of L*,
a*, and b* are used in the CIELAB color system to describe
the color according by The Commission International
de l’Eclairage (CIE). The L* value indicates lightness,
where L* = 0 yields black and L* = 100 indicates perfect
white. Negative values of a* correspond to green color,
while the opposing positive values indicate red color.
Similarly, negative values of b* reflect the blue color,
and the opposing positive values indicate the yellow
color. This system defines the color space in approximately
uniform steps of human color perception. The CIELAB color
space (color difference, or ∆Eab*) represents approximately
equally perceived shade gradations, an arrangement that
makes interpretation of color measurements more meaningful.
Color difference can be expressed as a single numerical
value which indicates the size of difference.3 It has been
reported that average observers can detect color difference
of 1 unit under standardized laboratory conditions whereas
the spectrophotometer reveal 0.48.4 The perceptible
color difference ranges from 1 in an in vitro test to 3.7
in an in vivo test, while the acceptable difference ranges
from 2.72 in an in vitro study to 6.8 in an in vivo study.5-7
There are two available methods to assess the
color of dental restoration, which are visual and instrumental
approach. Visual color measurement is still the most
common clinical approach, however it might be negatively
influenced by several factors such as type and quality
of light and experience of clinicians.8 Different light
sources will express difference lights and effect the
object causing the same object to appeared different

colors.9 The ideal temperature of light source for tooth
color selection is 5500 K which is spectrally balanced
throughout the visible spectrum. Color rendering index
(CRI) is another important aspect of light which should
be greater than 90. Such light source is recommended
for shade matching.10 There are many commercial
products of color-corrected ambient lighting which are
suitable for shade matching in the dental operation
field.11 Instrumental measurements reveal color by
quantified the object and the shade result is shown
instantly.12 There are many instruments those can assist
in shade matching which are colorimeter, digital cameras
as filter colorimeter, spectrophotometer and intraoral
scanner.13,14 Spectrophotometers such as Spectroshade,
Easy shade, and Crystaleye are the most accurate color
measurement. They are differed in shade measurement
area and cost.13,15
Nowadays, the chairside intraoral scanners can
be used as an alternative to conventional impression
and communicate oral information with laboratories.
They can be separated in two types. The first type is single
image camera recording individual image of dentition
such as the iTero, E4D and Trios. The Trios camera records
images at a rapid rate and able to capture color of
dentition while scanning. The other is a video camera for
example the Lava.16 However, this method is not commonly
used in daily clinical practice because of high cost and
inconsistency.17 Hence, the author aimed to compare
the difference in color parameters, and the reliability
of color measurement in clinical situation between
conventional visual method by using white light box,
intraoral scanner method that use 3 shapes (TRIOS 3,
Copenhagen, Denmark), and spectrophotometer (Vita
Easyshade® V, Vident, Brea, California, USA) which was
high reliable and accurate15,18 at the Prosthodontics
Department, Faculty of Dentistry, Khon Kaen University.
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Materials and Methods

This study evaluated the three color measurements
by L*a*b* value of maxillary right central incisor and canine
in 18 – 40 years old of 40 participants. The Ethical Committee
in Human Research of Khon Kaen University approved of
the research protocol (HE602274). There were exclusion
criteria including the pathological discolor tooth, the presence
of carious lesion, the non-vital tooth, the presence of crowns
or veneers related to the tooth to be matched, the patient
with smoking habit, the patient that previously undergone
whitening procedures, and the patient undergone orthodontic treatment at the time of the shade determination.
An observer in this study was a dentist who was tested with
the Fransworth – Munsell 100 hue test to rule out inherent
color deficiencies and had accuracy and examination test
to test validity in tooth color selection. Since the results of
the color analysis of shade guides in the same environment
are different from each other. In other words, the shade
guides analyzed in the study are not identical with each
other.19,20 Therefore, a new full set of shade tabs from
Vitapan 3D master shade guide (Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen,
Germany) which was made in August 2016 were cleaned

with an ultrasonic cleaner for 15 minutes before experiment
then converted the shade tab to L* a* b* by spectrophoto
meter and recorded the data for creating the color library
in this study. Participants received teeth polishing with the
pumice before all tooth color selection procedure; Visual
Method Using White Light Box, Intraoral Scanner and
Spectrophotometer, respectively. Then all of procedures
were repeated again in the same patient on another day
for reliability test.
Visual method using white light box
The white light box is set to be a constant
environment which has neutral grey cloth as walls and
mounted ring light in side (Aputure®, Amaran Inc, China). The
ring light was selected because it has light temperature
at 5500 K and CRI more than 95 tested with CL-500 light
measurement instruments (Konica Minolta, Inc., Japan)
(Fig. 1A, 1B). The participant position was set in the same
level of the examiner’s eyes and the distance of white
light box was fixed at 20 centimeters (Fig. 1C, 1D).21
Participants were suggested to keep their teeth wet by
tongue licking to get accurate measurement.

Figure 1 The internal of White light box (A), The ring light (B). The tooth color was selected by the observer with the conventional
visual method using white light box (C). The tooth color when the observer looked through the white light box (D).
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To avoid eyes fatigue, the shade of each tooth
was selected by the observer within 3 minutes at the center
of tooth.10 Every two shade selection procedures was given
a five-minute break and 20 minutes break was given after
every four selection procedures. The measurement data
was recorded by using shade tab code number, then data
was converted to L*, a*, b* value by using the color library.
Intraoral scanner method
Prior to measurement, the intraoral scanner
was calibrated according to the manufacturer’s instructions.

A procedure was begun by tooth scaning which the
scanner tip need to be stabilized until the blue overlay
clears; slowly move the scanner 90 degrees from occlusal
to buccal of maxillary right incisor and canine (Fig.2).
The scanner was also recalibrated after every ten consecutive
scans for standardization. The participant’s tooth colors
were recorded three times per one tooth continuously
at the center of the tooth. The data were converted to
the L*, a*, b* by using L*a*b* library and average L*, a*,
b* values.

Figure 2 The intraoral scanner was used by the observer to do the tooth color measurement (A). A scanned picture and tooth color
were shown in the monitor. (B)

Spectrophotometer method
The probe tip of spectrophotometer was held
90º contact the middle third of the tooth (Fig. 3). The

measurement of this method was repeated three times
per each tooth and recorded to average L*, a*, b*. The
device was recalibrated after every after ten scans.

Figure 3 The spectrophotometer was used by the observer to do the tooth color selection.

Descriptive statistic demonstrated median and
interquartile range of L*, a*, b* which collected from

three different techniques. The color difference (∆E)
were compared between conventional visual method
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under artificial light source and spectrophotometer, and
intraoral scanner and spectrophotometer using the
equation as follow3 :
V is a conventional visual method. This data
   will change if use a deference device.
S is spectrophotometer.
All analysis were done using statistical analysis
program SPSS 19.0. Analytical statistic were used to
compare median of the descriptive data by using Kruskal
– Wallis statistic which was set significant level at p<0.05.
If any of the data was significant, the Mann-Whitney U
statistic will be used to identify which value was difference.
Moreover, Spearman Rank correlation were used to
determine reliability of each parameter.

Results

The median and interquartile range of the L*
of visual method using white light box, intraoral scanner,
and spectrophotometer methods for maxillary right
incisor were 77.77±2.60 82.6±0.27, and 83.11±5.54,
respectively. The a* were 0.60±1.02, 0.13±0.06, and
-0.98±1.70, respectively and the b* were 14.50±3.69,
16.70±0.00, and 22.77±5.96, respectively. While the L*
of visual method using white light box, intraoral scanner,
and spectrophotometer for maxillary right canine were
73.86±7.16, 78.18±5.50 and 78.19±6.21, respectively. The
a* were 2.00±1.24, 1.09±0.13, and 1.09±0.78, respectively
and the b* were 19.84±7.12, 25.53±7.00 and 26.56±7.02,
respectively as shown in Table 1. The data was tested
for normal distribution by Shapiro-Wilk Test and the
result showed that it was not normally distributed. The
result from Kruskal-Wallis test revealed that there was
significantly difference in L*, a* and *b from different
color measurement methods (p=0.001). Then the multiple
comparison by Mann Whitney U test revealed that there
were significantly differences in L* a* and b* value of
maxillary right central incisors and canine when compared
the visual method using white light box and the

spectrophotometer (p=0.001). There were significantly
differences in L* a* and b* value of maxillary right central
incisors and canine when compared visual method
using white light box compared to intraoral scanner
(p=0.001). On the contrary, the intraoral scanner method
compared to the spectrophotometer method revealed
that there were no statistically significant differences
between L* value of maxillary right central incisors and L*
a* b* value of the maxillary right canines (p>0.05) while the
a* and b* value of maxillary right central incisors revealed
the significant difference in each method (p=0.001).
The color differences of maxillary right central
incisor and canine were revealed in figure 4. It was indicated
that mean color difference between visual method
using white light box and spectrophotometer was higher
than the color difference between intraoral scanner and
spectrophotometer.
The reliability of tooth color measurement in
three methods on maxillary right central incisor was
estimated by Spearman Rank’s correlation as shown in
figure 5. It was indicated that the mean L* a* b*of visual
method using white light box method was 0.63 and the
lowest correlation was shown in L*value = 0.56 and the
highest correlation was revealed in a* value = 0.69. The
mean L* a* b* of the intraoral scanner method was 0.68
and the lowest correlation was shown in b*value = 0.55
and the highest correlation was revealed in a* value =
0.76. The mean L* a* b* of the spectrophotometer
method was 0.86 and the lowest correlation was shown in
L*value = 0.67 and the highest correlation was revealed
in a* and b*value = 0.96. The maxillary right canine was
indicated that the mean L* a* b* of visual method using
white light box was 0.62 and the lowest correlation was
shown in b*value = 0.53 and the highest correlation was
revealed in a* value = 0.72. The mean L* a* b* of the
intraoral scanner method was 0.81 and the lowest
correlation was shown in b* value = 0.63 and the highest
correlation was revealed in a* and b* value = 0.91. The
mean L* a* b* of the spectrophotometer method was
0.88 and the lowest correlation was shown in L*value
= 0.76 and the highest correlation was revealed in
b*value = 0.97.
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Table 1 The comparison of color values on maxillary right central incisors and maxillary right canines by three methods.
Color values

Technique

N

L1

Visual method
Intraoral scanner
Spectrophotometer
Visual method
Intraoral scanner
Spectrophotometer
Visual method
Intraoral scanner
Spectrophotometer
Visual method
Intraoral scanner
Spectrophotometer
Visual method
Intraoral scanner
Spectrophotometer
Visual method
Intraoral scanner
Spectrophotometer

40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

a1
b1
L3
a3
b3

Median Interquartile
Range
77.77
82.60
83.11
0.60
0.13
-0.98
14.5
16.7
22.77
73.86
78.18
78.19
2.0
1.09
1.09
19.84
25.53
26.56

L1 = L* value of maxillary right central incisor
a1 = a* value of maxillary right central incisor
b1= b* value of maxillary right central incisor

2.60
0.27
5.54
1.02
0.06
1.70
3.69
0.0
5.96
7.16
5.50
6.21
1.24
0.97
0.78
7.12
7
7.02

Minimum

Maximum

71.57
72.01
70.24
-0.8
0.13
-2.76
11.57
16.47
9.2
64.3
66.12
68.69
0.17
0.13
-2.12
12.57
16.68
13.7

84.20
82.60
89.87
2.07
1.85
2.87
26.29
27.38
28.92
79.55
82.60
85.10
3.70
2.97
4.06
27.55
31
33.82

Kruskal-Wallis
P-value
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001
<0.0001

L3 = L* value of maxillary right canine
a3 = a* value of maxillary right canine
b3= b* value of maxillary right canine

Figure 4 CIELAB color difference (∆E) of maxillary central incisor and canine between visual method using white light box and spectrophotometer
and between intraoral scanner and spectrophotometer.
		VS1: ∆E between visual method using white light box and spectrophotometer in first test
		VS2: ∆E between visual method using white light box and spectrophotometer in second test
		IS1:  ∆E between intraoral scanner and visual method using white light box in first test
		IS2:  ∆E between intraoral scanner and visual method using white light box in second test
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Figure 5 The spearman correlation reliability of L*, a*, b* values of maxillary right central incisor and canine among tooth color measurements
of visual method using white light box and between intraoral scanner and spectrophotometer method.
LV1V2:  L*value of visual method in first test and second test
aV1V2:  a* value of visual method in first test and second test
bV1V2:  b* value of visual method in first test and second test
LI1I2:  L*value of intraoral scanner method in first test and second test
aI1I2:  a*value of intraoral scanner method in first test and second test
LS1S2:  L* value of spectrophotometer method in first test and second test
aS1S2:  a* value of spectrophotometer method in first test and second test
bS1S2:  b* value of spectrophotometer method in first test and second test
* statistical significance at p-value < 0.05

Discussion

Since there were no standard methods to
evaluate the shade-detecting function of visual method
and intraoral scanner measurement. The color value from
these two methods were converted to L*a*b* value by
using the spectrophotometer to correspond with shade
tab of the Vitapan 3D master in visual measurement.
Previous study demonstrated the Vitapan
3D-Master shade guide has more uniform color space than
other systems.22 In addition, the reliability of commercial
shade guides that produced by the same manufacturer
should be re-evaluated.19 Hence, the L*a*b* color value
library in this study was converted from the Vita 3D
master which was tested by the Vita Easyshade V®. There
were studies that proved the excellent repeatability of Vita
Easyshade as well as the laboratory spectrophotometer
(PSD1000).15,23 Although the Vitapan 3D master shade guide

consist of 26 shade tabs; this system does not cover all range
of normal teeth color which leads to limitation of visual
measurement. However, this method is still commonly used.
An earlier in vitro study comparing L* a* and b*
which use shade tab as a specimen found no statistically
difference among intraoral scanner, spectrophotometer
and conventional visual method using the white light
box was controlled environment. The study showed
visual method and intraoral scanner measurement were
strongly accurate compared to the Vita Easyshade® V.24
However, the result was different in this clinical study,
as the conventional visual method presented the lower
accuracy and reliability than the intraoral scanner method.
The a* and b* value obtained from maxillary right central
incisors revealed the significant difference in each method
although the management of the confounding factors was

Sangasaeng et al., 2019 277

the same with in vitro study such as, (1) the environment
which well controlled by white light box, (2) the experienced
observer who was capable in color matching, (3) the
relaxation time which was provided to avoid the observers
eye fatigue and visual angle of the observer might be
deceptive. However, there were several problems when
clinical tooth color selection was performed. The tooth
characteristic causes the difficulty for shade selection,
such as, the double layering effect which caused by
enamel translucency and dentin opacity, a curved tooth
surface, and non-homogenous color.25 Other factors that
affected human color perception such as human emotion
which can cause limitations in traditional visual shade
selection.26
For the color accuracy evaluation, the mean
color difference of visual method using white light box
method on both maxillary right central incisor and canine
(8.05 and 9.50) were higher than the intraoral scanner
method (4.99 and 4.95). The color difference of both
methods was higher than the perceptible color difference
(∆E = 3.7). However, the intraoral scanner method was
still in clinical acceptable difference range (∆E = 6.8).5-7
The accuracy of a* and b* values by the intraoral scanner
was slightly lower especially on maxillary central incisor.
The data of the Trios intraoral scanner revealed as
positive a*value and negative b*values which exhibited
more redness and less yellowness hue than the Vita
Easyshade® V while the visual method using white light
box was not corresponding with the spectrophotometer
in all value. The L*value of visual method was lower
than the spectrophotometer which can be interpreted
that the values of the visual method appeared to be
darker than the Vita Easyshade® V while the a* and b*
values were too varied to conclude. The laboratory study
by Yoon et al., 2016 found high degree of correlation
between Trios Pod and Shade Eye – NCC for L*and b*
values, except the a* value.27
In this study, the strong agreement of reliability
was found among three color measurement methods
which was 0.73 on maxillary central incisor and 0.77 on

maxillary canine whereas the earlier in vitro study
showed 0.96 on the Vita 3D master shade tab.24 It had been
stated that the data collected from spot-measurement
devices may not be entirely accurate because of the
non-homogenous shade structure of the natural teeth,
and the errors of image which was taken on the arch
curve of natural tooth; not on the flat plane. So, the curve
position of natural tooth may affect the position of
measurement devices. The color measurement of the
exact same spot on a curved tooth surface also proved
to be challenging, which might affected the consistency
of the measurements.18 However, one study explained
that the spot measurements in particular were more
accurate because the measurements were made with the
tip of the probe.28 For the intraoral scanner method, the
reliability was slightly lower than the spectrophotometer
since the spectrophotometer was aligned in parallel
and contacted closely to the labial surface of each
tooth. Moreover, the color was directly measured by
the spectrophotometer from small regions in the individual
teeth while the multiple angles of the entire labial surface
were captured with the intraoral scanner. The entire
tooth surface measurement devices provide the detailed
color map of the tooth as well as an average shade
value from the overlapping camera.16,27 The scanning
picture on the touch screen monitor of the Trios intraoral
scanner was also difficult to point by finger in order to
measure at the same position. Furthermore, after
autoclaving, the drying mark on mirror of scanner tip was
detected and affected to the tooth color measurement.
The visual method using white light box was poorly reliable
compared to the instrument tooth color measurement
which is consistent with the previous study.29
The study of Culpepper found the maxillary
canine was the most consistent matched utilizing all
shade guides and light sources because the maxillary
canine has the highest Chroma (intensity) of the dominant
hue (color) of the teeth.30 Similar to this study which
found that the maxillary canine had higher accuracy
and reliability than the maxillary central incisor, Lasserre,
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2011 also found more errors on central incisors due to
their high translucency property.31
Previous studies usually had more than one
observer to ascertain the efficiency of tooth color
measurement methods.30-32 Unfortunately when there
are many observers, the problem of positioning the
device has occurred. Thus, most of studies have to
limit the area of shade measurement by drawing the
square or circle shape on tooth surface or covering the
unselected area with silicone and leave 5 mm diameter
hole with the same size as Vita Easyshade’s tip. Nevertheless, the limited area may reduce the efficiency of
visual color measurement. In this study, there is only
one observer who did not have color deficiency, have
experience in conventional tooth color selection, and
also trained to use the color measurement instruments.
This observer was trained and know where the area of
measurement is, so the area of was fixed without
reduction of efficiency of shade selection method. And
this process can produce the reliability of methods.

Conclusion

Results of this study indicated that there are
significant differences in clinical tooth color measurement
among the visual method using white light box, the
intraoral scanner and the spectrophotometer. The visual
method using white light box had low accuracy and
reliability when compared to the spectrophotometer.
The Intraoral scanner showed higher color difference than
the perceptible range which has lower reliability than
spectrophotometer but still could be use in clinical situation
within acceptable range. Although, it was easier to find
the variation in L* a* b* values, since there were difficulties
to match the instrument’s position of each method.
The maxillary canines presented a strong agreement of
accuracy and reliability in all tooth color measurement
methods which was higher than maxillary incisors.
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Alveolar Bone Macroscopic Changes as a Response to Light Controlled-tipping
Maxillary Dental Arch Expansion in Young Adults: A Cone-beam Computed
Tomography Study
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Abstract
The objectives of this study were to examine the amount of expansion, the changes of molar inclination,
crown and root position of maxillary first molars, as well as changes of alveolar bone thickness, alveolar bone height
and buccal bone position by using cone-beam computed tomography (CBCT) after light controlled-tipping expansion
in young adult subjects. Factors related to changes in alveolar bone thickness (ABT) were also investigated. Maxillary
dental expansion was performed in twenty-four patients (age 15.3-26.5-year-old) with orthodontic fixed appliances
and a straight rectangular titanium molybdenum alloy (TMA®) wire which produced 126 ± 27 g of expansion force.
Dento-alveolar changes were evaluated using CBCT images acquired before (T0) and 3 months after expansion (T1).
Mann-Whitney U-tests, Wilcoxon matched pairs signed rank tests, Kruskal-Wallis test with the Dunn-Bonferroni tests
were used to compare the changes. Spearman’s rank correlation analysis was performed to identify factors associated
with the changes of ABT. The significance level was set at .05. Significant buccal controlled-tipping of the first molars
occurred leading to a significant increase of intermolar width (IMW) (P<0.01). ABT at bucco-crestal site of mesio-buccal
root (ABT-MB-L1) significantly decreased (P<0.05), while ABT at palatal sites (ABT-Pa) significantly increased (P<0.05).
Buccal bone position (BucBonePos) significantly displaced buccally (P<0.05). ∆IMW and the rate of expansion significantly
positively related to ∆ABT-MB-L1 (P<0.05). Initial ABT was significantly negatively correlated with ∆ABT-MB-L1 and
∆ABT-Pa (P<0.05). The study concluded that some degrees of ABT-MB-L1 reduction and ABT-Pa gain were observed
when applying force lower than 130 g for controlled-tipping maxillary dental arch expansion. These changes were
related to ∆IMW, rate of expansion, and initial ABT. Buccal displacement of outer surface of bucco-crestal bone
was observed.
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Introduction
Determining how alveolar bone responses to
orthodontic tooth movement have interested researchers
over the years because the quality and quantity of the
bone surrounding the teeth in final position justify the
success and prognosis of treatment. The concept that
orthodontic force induces alveolar bone resorption on
the pressure side and bone apposition on the tension
side has been well accepted.1 However, at macroscopic
level, it has been demonstrated that bone remodeling:
tooth movement ratio is not a 1:1 basis in maxillary incisor
retraction studies.2,3 Studies on the changes of alveolar
bone thickness after rapid maxillary expansion (RME)
provide similar results.4 Generally, as the posterior teeth
are expanded, reduced buccal alveolar thickness, especially
at the crestal level, and increased palatal alveolar
thickness are observed.5,6
High force magnitude produced from RME
appliances may provoke the occurrence of reduced
buccal bone thickness during maxillary arch expansion.6,7
An alternative protocol so called slow maxillary expansion
(SME) providing lower force systems has been proposed.8
Using light force to move teeth may minimize the
occurrence of undermining resorption, and may reduce
lag phase during tooth movement.9 Light force could
be advantageous not only to the adjacent alveolar bone,
but also to the neighboring cortical bone of the loaded
area resulting in displacement of both tooth and alveolar
bone.10 However, results with regards to alveolar bone
response following SME have been controversial.11 A
study applying an Alveolar Development Appliance
(ADA) which produces 300 g of continuous expansion
force on the palatal alveolar bone of maxillary posterior
teeth found evidence of young bone formation on the
buccal aspect of the teeth.11 In contrast, Brunetto et al.,
(2013)12 compared the effects of RME and SME and
demonstrated that vertical and horizontal bone losses
were found in both groups with greater bone loss shown
in SME group. Most SME appliances such as quad-helix, or

NiTi expander produce a significant degree of buccal
crown tipping of the posterior teeth,4,13 which may
generate excessive stress at the buccal alveolar crest
leading to the loss of bucco-crestal alveolar thickness.
To minimize expansion force and to decrease
posterior buccal crown tipping, maxillary dental expansion
method proposed by Gill et al.,14 was modified by using
a straight rectangular titanium molybdenum alloy (TMA®)
wire with the largest size of wire that sufficiently fits
into the bracket slots to produce anti-buccal tipping
torque. Due to the relatively low load deflection and
stiffness characteristics of TMA® wire, light force is generated
although a large range of activation is performed.15
According to our pilot laboratory test on a series of 10
untreated maxillary models, when a straight
0.016”×0.022” TMA® wire was bent into an arch form with
an intermolar width of 43-47 mm, the wire produced
126 ± 27 g of total expansion force.
The objectives of this prospective cone-beam
computed tomography (CBCT) study were to examine the
amount of expansion, the changes of molar inclination,
crown and root position of maxillary first molars, as well
as changes of alveolar bone thickness, alveolar bone
height and buccal bone position after maxillary dental
arch expansion with orthodontic fixed appliance in
combination with light force by using straight rectangular
TMA® wire in a group of young adult subjects. In addition,
factors that might relate to changes in alveolar bone
thickness during expansion were investigated.

Materials and Methods

Subjects and study protocol
This prospective cohort study was performed
at the Faculty of Dentistry, Prince of Songkla University
under the approval of the faculty ethical committee
(Ethic approval No. EC 5803-13-P-HR). Informed consent
was obtained from subjects who agreed to participate
in this study. For under 20-year-old subjects, the consent

282 J DENT ASSOC THAI VOL.69 NO.3 JULY - SEPTEMBER 2019

forms were signed by the parents. The sample size was
calculated by G*Power (Version 3.1)16 using parameters
taken from a quad helix appliance study on changes in
alveolar bone around the maxillary first molars17 (mean
difference of alveolar bone thickness = 1.6 mm, difference
of standard deviation = 1.3 mm, significance level = 0.05,
power = 0.90). A sample size of 18 subjects was required.
To increase the power of the study, 24 subjects (10 males,
14 females) aged 15.3-26.5-year-old with mean age ± SD
of 19.2 ± 2.8-year-old were involved in this study.
The inclusion criteria were: (1) no more than 4 mm
bilateral maxillary dental expansion required, (2) hypoor normo-divergent facial pattern (15º≤SN-GoMe≤35º)
that would allow an increase in lower facial height by
creating clockwise rotation of the mandible, (3) no unilateral
or posterior crossbite, (4) presence of all permanent teeth
from right to left maxillary second molars, (5) no metal
crown on posterior teeth, (6) healthy periodontal condition
without gingival recession or signs of traumatic occlusion,
(7) no craniofacial disorders, (8) no underlying disease
and no signs  and symptoms of temporomandibular joint
disorders. Exclusion criteria were the occurrence of
periodontal gingival pockets ≥4 mm or progressive
gingival recession during treatment, missed appointments,
and early arch width corrected during the aligning and
leveling stage.
Subjects were treated using 0.018”×0.025” slot
pre-adjusted edgewise brackets from left to right second
premolars (Roth system, Master Series™; American
Orthodontics®, Sheboygan, WI, USA) and buccal tubes
(Non-convertible, LP™; American Orthodontics®, Sheboygan,
WI, USA) on left and right maxillary first molars. Instruction
on oral care was given after bonding. Leveling and
alignment were accomplished by progressing the archwires
from 0.012”, 0.014”, 0.016”×0.016”, and 0.016”x0.022” Ni-Ti.
CBCT imaging was taken before starting maxillary expansion
(T0). CBCT (3D Accuitomo 170®, J Morita Mfg. Corp., Kyoto,
Japan) was performed at 90 kV and 5 mA with a 17.5-second
exposure time, 0.25 mm voxel resolution and 100 × 100 mm
field of view. Arch expansion was accomplished using

a straight length of 0.016”×0.022” beta-titanium alloy
wire (TMA®, Ormco™, Orange, CA, USA). The TMA® wire was
tied to all brackets using ligature wires. Every 3-4 weeks
the wire was removed, straightened, and re-engaged in
the brackets. Periodontal status was determined by
measuring the depths of gingival pockets and recording
presence or absence of gingival recession on the maxillary
posterior teeth.
When maxillary posterior arch width was expanded
to the determined amount, the maxillary arch was
maintained with a 0.016”×0.022” passive stainless steel
wire for 3 months to allow bone remodeling (T1).18 At
T1, CBCT imaging was performed.
CBCT analysis
Changes of crown and root position, alveolar
bone thickness and height between T0 and T1 were
determined from the CBCT scans. All CBCT scans were
viewed on OneVolumeViewer® software (OneVolume
Viewer®, version 11.0; J Morita Mfg. Corp., Kyoto, Japan).
The CBCT images were oriented base on three planes
which were respectively constructed: 1) sagittal plane
connecting the mid-cranial base and anterior nasal spine
(ANS); 2) axial plane from the ANS to posterior nasal
spine (PNS); and 3) coronal plane perpendicular to the
axial plane passing through the points to be measured.12
Five sections of coronal plane (C-plane1 to C-plane5)
were established for the measurement of different
parameters (Table 1).
C-plane1 was used to measure intermolar width
(IMW). C-plane2 was used to measure first molar inclination
(6Incl), crown position (CrownPos), root position (RootPos),
alveolar bone height (ABH), total alveolar bone thickness
(TotalABT) and buccal bone position (BucBonePos).
For the measurement of alveolar bone thickness (ABT),
C-plane3 – C-plane5 were used to measure ABT of
mesio-buccal (MB), disto-buccal (DB), and palatal (Pa)
root, respectively (Fig. 1-3). Definitions of nine dental
and seventeen alveolar bone variables are presented
in Table 1.
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Table 1 Definitions of abbreviations, reference lines and measurements used in this study
Operation terms
Reference lines
    Mid-S-line
    H-line
Coronal plane sections (C-plane)
    C-plane1
    C-plane2
    C-plane3
    C-plane4
    C-plane5
Dental measurements
    IMW
    6Incl
Crown position (CrownPos)
    H- CrownPos
    V- CrownPos -B
    V- CrownPos -Pa
Root position (RootPos)
RootPos -L1
RootPos -L2
RootPos -L3
RootPos -L4
Alveolar bone measurements
Alveolar bone thickness (ABT)     
    ABT-MB-L1, ABT-MB-L2, ABT-MB-L3
    ABT-DB-L1, ABT-DB-L2, ABT-DB-L3  
    ABT-Pa-L1, ABT-Pa-L2, ABT-Pa-L3
Alveolar bone height (ABH)
    ABH-B
    ABH-Pa
Total alveolar bone thickness (TotalABT)
    TotalABT-L1, TotalABT-L2, TotalABT-L3
Buccal bone position (BucBonePos)
    BucBonePos-L1, BucBonePos-L2,  
    BucBonePos -L3

Description
Mid sagittal line: a vertical line connecting the mid-cranial base and anterior nasal spine
Horizontal line: a perpendicular line to Mid-S-line passing the highest point of the palatal vault
Five coronal plane sections for each measurement
C-plane passing through the central pit of right and left molars
C-plane passing through the bifurcation between Pa and DB of right and left molars
C-plane passing through the widest side of MB root of each molars
C-plane passing through the widest side of DB root of each molars
C-plane passing through the widest side of Pa root of each molars
Intermolar width: distance between central pit of right and left molars on the C-plane1
Molar inclination: an angle formed by a line connecting between the deepest pit and the
    mid-furcation intersecting with the line perpendicular to Mid-S-line on the C-plane2
Horizontal crown position: perpendicular distance from Mid-S-line to the deepest pit
    of the maxillary first molar on the C-plane2
Vertical buccal crown position: distance from the buccal CEJ perpendicular to H-line
    on the C-plane2
Vertical palatal crown position: distance from the palatal CEJ perpendicular to H-line
    on the C-plane2
Perpendicular distance from Mid-S-line to the outer most surface of the first molar
    root on the C-plane2
Root position at 3.0 mm apical to the CEJ
Root position at 6.0 mm apical to the CEJ
Root position at 9.0 mm apical to the CEJ
Root position at apex of the root
Perpendicular distance to Mid-S-line, ranging from the surface of MB, DB, and Pa root to the   
    outer most surface of the bone measured on C-plane3, C-plane4 and C-plane5, respectively.
ABT of MB root at 3.0, 6.0, and 9.0 mm apical to the CEJ respectively
ABT of DB root at 3.0, 6.0, and 9.0 mm apical to the CEJ respectively
ABT of Pa root at 3.0, 6.0, and 9.0 mm apical to the CEJ respectively
Perpendicular distance to H-line ranging from CEJ to the same side of alveolar crest
    level measured on C-plane2
ABH ranging from buccal CEJ to buccal alveolar bone crest
ABH ranging from palatal CEJ to palatal alveolar bone crest
Perpendicular distance to Mid-S-line ranging between the outer most surface of the
    buccal and palatal bone in each level measured on C-plane2
TotalABT at 3.0, 6.0, and 9.0 mm apical to the CEJ espectively
Perpendicular distance to Mid-S-line ranging from Mid-S-line to the outer most surface of
buccal alveolar bone in each level measured on C-plane2
BucBonePos at 3.0, 6.0, and 9.0 mm apical to the CEJ respectively
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A horizontal line (H-line) perpendicular to sagittal
plane passing the highest point of the palatal vault was
constructed. Perpendicular distances of all bony points to
H-line from T0 CBCT images were registered and transferred
to the T1 CBCT images to determine ∆ABT, ∆TotalABT, and
∆BucBonePos.
All CBCT measurements were performed by
an investigator who was blinded from subjects’
identity and the sequence of materials being     
measured. All data from 10 randomly selected        
subjects were measured twice at 4 weeks apart to
assess reliability by using paired t-tests and to assess
measurement error by using Dalberg’s formula,19
respectively. Paired t-tests revealed no significant
differences between the two sets of replicate        
measurements (P=0.35) and Dahlberg’s error was      
0.4 mm and 0.4o for linear and angular variables,
confirming the measurements were reliable.

Statistical analysis
Shapiro-Wilk tests showed non-normally distribution
of some parameters.  Consequently, Mann-Whitney U-tests,
Wilcoxon matched pairs signed rank tests, and Kruskal-Wallis
test with the Dunn-Bonferroni tests were used to compare
the changes between sexes and changes within group, as
appropriate. Spearman’s rank correlation analysis was performed
to identify factors associated with ∆ABT. All calculations
were performed using statistical software (SPSS, version
23; IBM, New York, NY, USA) with a significance level of 0.05.

Results

There was no significant difference in pretreatment
arch width, molar inclination and amount of expansion
between sexes of all subjects; therefore, the data for male and
female subjects were pooled. Moreover, since changes of
bilateral variables were not statistically significant, mean
values between sides were considered.

Table 2 Comparisons of Means ± Standard Deviations (SD) of intermolar width, crown and root position between T0 and T1
Variables

T0
Mean ± SD

T1
Mean ± SD

    IMW (mm)

45.8 ± 2.2

    6Incl (degree)

T1-T0

P-value‡

Mean ± SD

Min-Max

P-value

47.8 ± 2.8

1.9 ± 1.1

0.9-3.9

0.00**

89.6 ± 2.4

91.6 ± 2.3

2.1 ± 0.9

-0.1-3.9

0.00**

    V-CrownPos-B (mm)

14.7 ± 2.9

14.6 ± 3.1

-0.1 ± 0.7

-1.1-0.5

0.17

    V-CrownPos-Pa (mm)

14.6 ± 2.9

14.7 ± 2.9

0.1 ± 0.5

-1.2-0.5

0.58

    H-CrownPos (mm)

23.0 ± 1.1

23.8 ± 1.4

0.8 ± 0.6a

0.2-1.7

0.00**

    RootPos-L1 (mm)  

27.5 ± 1.2

28.0 ± 1.3

b

0.5 ± 0.2

0.1-1.0

0.00**

    RootPos-L2 (mm)

28.0 ± 1.4

28.1 ± 1.3

0.1 ± 0.2c

-0.3-0.4

0.06

    RootPos-L3 (mm)

28.4 ± 1.3

28.5 ± 1.2

c

0.1 ± 0.4

-0.4-0.5

0.26

    RootPos-L4 (mm)  

28.4 ± 1.2

28.4 ± 1.2

0.0 ± 0.1c

-0.2-0.2

0.90
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†

     0.02*

IMW, intermolar width; 6Incl, molar inclination; CrownPos, crown position; RootPos, root position; V, vertical; H, horizontal; B, buccal; Pa, palatal;
L1, 3.0 mm from cemento-enamel junction (CEJ); L2, 6.0 mm from CEJ; L3, 9.0 mm from CEJ; L4, root apex
†
P-value of Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test comparing difference between T0 and T1 of each variable.
‡
P-value of Kruskal–Wallis test comparing differences of changes of crown and root position within each tooth. Different letters represent statistically significant differences.
* Statistically significant at P<0.05, ** P<0.01

Table 2 shows crown and root changes between T0
and T1. IMW significantly increased by 1.9 ± 1.1 mm (P<0.01)
(range: 0.9-3.9 mm). First molar crowns significantly moved
buccally (∆H-CrownPos = 0.8±0.6 mm; P<0.01) but revealed
non-significant extrusion (∆V-CrownPos-B = -0.1 ± 0.7 mm, ∆VCrownPos-Pa = 0.1±0.5 mm; P>0.05). Roots showed no significant
change in bucco-palatal dimension in all levels (P>0.05), except
for RootPos-L1 (∆RootPos-L1 = 0.5 ± 0.2 mm; P<0.01). The
movement could be considered as controlled-tipping.20

Significant decrease of ABT-MB-L1 was observed
(∆ABT-MB-L1 = -0.20 ± 0.18 mm; P<0.05), but ABT of all
levels of palatal root significantly increased (P<0.05).
BucBonePos-L1 significantly increased (∆BucBonePos-L1
= 0.07 ± 0.15 mm; P<0.05) indicating that buccal surface
of the alveolar bone at L1 level displaced buccally. No
significant changes of TotalABT, ABH-B, and ABH-Pa were
observed (P>0.05) (Table 3).

Table 3 Comparison of Means ± Standard Deviations (SD) of alveolar bone measurement between T0 and T1
Before expansion (T0)

3 months of maintenance (T1)

Mean ± SD

Mean ± SD

  ABT-MB-L1 (mm)

1.92 ± 0.50

  ABT-MB-L2 (mm)

Variables

T1-T0

P-value†

1.70 ± 0.60

-0.20 ± 0.18

0.01*

2.44 ± 0.96

2.38 ± 1.00

-0.06 ± 0.25

0.27

  ABT-MB-L3 (mm)

2.62 ± 0.92

2.56 ± 0.97

0.05 ± 0.35

0.44

  ABT-DB-L1 (mm)

2.44 ± 0.50

2.38 ± 0.43

-0.06 ± 0.26

0.26

  ABT-DB-L2 (mm)

3.45 ± 0.87

3.40 ± 0.95

-0.06 ± 0.19

0.17

  ABT-DB-L3 (mm)

3.48 ± 0.88

3.45 ± 0.89

-0.02 ± 0.10

0.24

  ABT-Pa-L1 (mm)

1.57 ± 0.34

1.75 ± 0.20

0.18 ± 0.24

0.01*

  ABT-Pa-L2 (mm)

2.11 ± 1.02

2.31 ± 0.94

0.20 ± 0.19

0.01*

  ABT-Pa-L3 (mm)

2.70 ± 1.87

2.92 ± 1.88

0.20 ± 0.26

0.01*

  ABH-B (mm)

2.01 ± 0.28

1.98 ± 0.37

-0.03 ± 0.26

0.54

  ABH-Pa (mm)

2.01 ± 0.29

2.06 ± 0.32

0.05 ± 0.13

0.06

  TotalABT-L1 (mm)

15.13 ± 1.12

15.12 ± 1.07

-0.01 ± 0.15

0.89

  TotalABT-L2 (mm)

16.87 ± 1.79

16.86 ± 1.78

-0.01 ± 0.08

0.60

  TotalABT-L3 (mm)

18.51 ± 2.30

18.57 ± 2.37

0.06 ± 0.23

0.21

  BucBonePos-L1 (mm)

28.26 ± 1.30

28.32 ± 1.32

0.07 ± 0.15

0.04*

  BucBonePos-L2 (mm)

29.00 ± 1.10

29.02 ± 1.09

0.03 ± 0.07

0.12

  BucBonePos-L3 (mm)

30.09 ± 1.11

30.12 ± 1.10

0.02 ± 0.12

0.31

ABT, alveolar bone thickness; ABH, alveolar bone height; TotalABT, total alveolar bone thickness; BucBonePos, buccal bone position; MB, mesiobuccal root; DB, disto-buccal root; Pa, palatal root; L1, 3.0 mm from cemento-enamel junction (CEJ); L2, 6.0 mm from CEJ; L3, 9.0 mm from CEJ.
†
P-value of Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test
* Statistically significant at P<0.05.
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Regarding correlation analysis, ∆ABT-MB-L1
showed significant correlations with ∆IMW (r=0.77;
P<0.01), rate of expansion (r=0.51; P<0.05), and initial
ABT-MB-L1 (r=-0.42; P<0.05). For ∆ABT-Pa-L1 and ∆ABT-

Pa-L2, significant correlations with initial ABT-Pa-L1 and
ABT-Pa-L2 were found respectively. (r=-0.85 and -0.52;
P<0.01, respectively) (Table 4).

Table 4 Correlations between the changes of alveolar bone thickness and position and some factors.
Variables

R
∆IMW

Rate of expansion

∆6Incl

Initial ABT

  ∆ABT-MB-L1

0.77**

0.51*

0.18

-0.42*

  ∆ABT-Pa-L1

0.32

0.01

0.14

-0.85**

  ∆ABT-Pa-L2

0.02

-0.05

0.01

-0.52**

  ∆ABT-Pa-L3

0.04

0.20

-0.23

0.20

  ∆BucBonePos-L1
-0.24
-0.27
-0.10
0.06
R, correlation coefficients, Spearman’s rank correlation analysis
ABT, alveolar bone thickness; BucBonePos, buccal bone position; MB, mesio-buccal root; Pa, palatal root; L1, 3.0 mm from cemento-enamel
junction (CEJ); L2, 6.0 mm from CEJ; L3, 9.0 mm from CEJ. ∆IMW, amount of expansion; ∆6Incl, molar inclination change.
* Statistically significant at P<0.05, **P<0.01.

Figure 1 (A) Measurement of intermolar width (IMW) at C-plane1. (B) Measurement of maxillary first molar inclination (6Incl) at
C-plane2. (Details described in Table 1)
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Figure 2 (A) Measurement of crown and root positions, (B) measurement of total alveolar bone thickness (TotalABT), (C) measurement
of buccal bone position (BucBonePos), (D) measurement of vertical crown position and (E) measurement of alveolar bone
height at C-plane2. CEJ, cemento-enamel junction; H-CrownPos, horizontal crown position; RootPos-L1, root position at
crestal level; RootPos-L2, root position at mid root level; RootPos-L3, root position at apical level; RootPos-L4, root position
at apex of the root; L1, 3.0 mm apical to CEJ; L2, 6.0 mm apical to CEJ; L3, 9.0 mm apical to CEJ; H-line, Horizontal refer
ence line; V-CrownPos-B, vertical buccal crown position; V-CrownPos-Pa, vertical palatal crown position; ABH-B, buccal
alveolar bone height; ABH-Pa, palatal alveolar bone height (Details described in Table 1)

Figure 3 Measurement of buccal and palatal alveolar bone thickness (ABT). (A) Measurement of buccal ABT of mesio-buccal root.
(ABT-MB) at C-plane3. (B) Measurement of buccal ABT of disto-buccal root. (ABT-DB) at C-plane4. C) Measurement of palatal
ABT of palatal root. (ABT-Pa) at C-plane5. L1, 3.0 mm apical to CEJ; L2, 6.0 mm apical to CEJ; L3, 9.0 mm apical to CEJ.
(Details described in Table 1)

Discussion

With the application of approximately 126 g of
maxillary expansion force produced from a straight rectangular
TMA® wire, first molars were moved buccally with minimal
tipping. ABT significantly decreased on the labial side but
increased on the palatal side. BucBonePos displaced buccally,
whereas TotalABT and ABH remained unchanged.
The expansion rate at the molar region of our study
(0.8 ± 0.2 mm/month) is comparable to that produced by
quad-helix.4 However, the degree of first molar inclination
change of our study (2.1 ± 0.9°) is much less than those
produced by other types of slow expanders.4,13 Probably

because of minimal tipping, molar extrusion in our study
was not significant. This may subsequently lead to the
ability to maintain alveolar height on both buccal and
palatal sides in our study.
The significant changes of bucco-crestal and palatal
bone thickness indicate a lag between bone remodeling
and tooth movement, even though the force was lower than
the recommended amount for dental expansion (450-900 g).8
Our finding agrees with Kraus et al., who revealed reduction
of buccal bone thickness following expansion with light
force in a group of young adult dogs,21 Nevertheless, buccal
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drift of the alveolar process was evident, since we found that
BucBonePos-L1 significantly buccally displaced indicating
the existence of cortical bone remodeling. In the aforementioned
dog study,21 histological investigation revealed bone apposition
not only on the trailing edges (i.e. the PDL side of the tension
areas), but also on the leading edges (i.e. the palatal bone
adjacent to the root apex and the periosteal side of the
buccal bone in the coronal level) of the buccally tipped roots.
Further biomarker study may provide more insight into the
response of the alveolar bone to light expansion force.
Significant correlations between the rate of expansion
and ∆ABT-MB-L1, and between ∆IMW and ∆ABT-MB-L1
imply that the faster the rate of expansion, the greater
the probability of bucco-crestal alveolar bone thickness
reduction. Also, the more the arch is expanded, the thinner
the bucco-crestal alveolar bone thickness becomes. We
could not find a significant correlation between change
of molar inclination and change of alveolar bone thickness.
This may be due to the low variability of molar inclination
change (∆6Incl = 2.1 ± 0.9 degree) which restricted the
correlation analysis to detect the statistical relationship.
Interestingly, we found significant negative correlation
between initial ABT at MB-L1 and ∆ABT. This can be
interpreted that the thinner the initial buccal alveolar
bone, the more alveolar bone thickness reduction would
occur during expansion. The result is supported by previous
findings.5,6 Initial thickness of alveolar bone may be an
indicator of remodeling capability. Further studies are
needed to test this presumption.
The present study has several strengths. To
ensure the accuracy of bone measurement on CBCT,
we used 0.25 mm voxel size which can provide good
spatial resolution for adequate visualization of the buccal
bone.22 Also, we allowed 3 months of resting period to
ensure complete remodeling of the alveolar bone.18 We
measured changes of tooth position, inclination, alveolar
bone thickness and alveolar bone height based on stable
external references. Thus, the reading of bone changes is
independent from dental changes. This provides a useful
information on what really occur to the bone when the

tooth is moved. Previous studies used cusp tips or root
apexes as references for measuring molar inclination
changes.12 Measurements using these landmarks can be
affected by root resorption or occlusal attrition occurs.
In this study, we used anatomical landmarks that were
minimally affected by root resorption, occlusal attrition, or
molar rotation, i.e., the central pit and furcation, thereby
reducing the likelihood of measurement errors over time.
Some limitations are worth mentioning. The
sample size is rather small. A longer period of study
involving larger number of patients should be emphasized
to evaluate the periodontal adaptation and stability
after expansion. Assessing the effect of growth status
and gender may provide useful information on the factors
affecting dental and bone changes due to expansion.  
A prospective comparison with other types of expander
is required to confirm the efficacy, benefits and costeffectiveness of the technique employed in this study.
Based on the results observed, light controlledtipping expansion with a straight rectangular TMA® wire could
be beneficial for a patient who needs maxillary arch expansion
with minimal buccal crown tipping. However, the procedure
must be performed with caution since there is a lag between
alveolar bone remodeling and tooth movement, causing
the reduction of buccal alveolar bone thickness. This warning
should be emphasized to patients who have thin buccal
alveolar bone.

Conclusion

When the maxillary dental arch was expanded
using a straight rectangular TMA® wire in combination with
full-fixed edgewise appliances in young adult patients, the
following conclusions could be drawn:
    1. The first molars moved buccally with controlled
tipping manner. No dental extrusion was found.
    2. Reduction of bucco-crestal thickness, but increases
of palatal bone were observed. Alveolar bone height was
maintained. Outer surface of buccal bone at the crestal
level displaced buccally.
   3. Changes of alveolar bone thickness were significantly
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correlated with the amount of arch expansion, rate of
expansion, and initial corresponding bone thickness.
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บทคัดย่อ

โรคกระดูกพรุนเป็นปัญหาทางสาธารณสุขทีส่ �ำคัญปัญหาหนึง่ ของโลก ซึง่ โรคนี้มีผลท�ำให้มวลกระดูกลดลงและท�ำให้โครงสร้าง
จุลภาคภายในกระดูกมีการเสื่อมสลายลง ส่งผลให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลง รวมถึงส่งผลต่อกระบวนการออสซิโออินทิเกรชันใน
ผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งการท�ำรากเทียม หลายปีทผี่ า่ นมามีการศึกษาจ�ำนวนมากเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติเพือ่ หวังผลในการป้องกันโรคกระดูกพรุน
และส่งเสริมกระบวนการสร้างกระดูก มีรายงานว่าสารสกัดลูกเดือยมีคุณสมบัติในการเพิ่มจ�ำนวนเซลล์ สามารถกระตุ้นการท�ำงานของ
อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส ระดับแคลเซียมและความหนาแน่นของกระดูกหนู อย่างไรก็ตามปัจจุบนั ยังไม่มกี ารศึกษาใดทีท่ ำ� การทดสอบผลของ
สารสกัดลูกเดือยต่อเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมขิ องมนุษย์ ดังนัน้ ในการศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ประเมินผลของสารสกัดลูกเดือยต่อความ
เป็นพิษต่อเซลล์และการพอกพูนของแคลเซียมในหลอดทดลองของเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมขิ องมนุษย์ โดยประเมินความเป็นพิษต่อเซลล์
ด้วยวิธีเอ็มทีทีที่ประกอบด้วยสารสกัดลูกเดือยที่ความเข้มข้น 3 15 30 150 300 และ 600 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มี
ซีรัมที่ได้จากลูกอ่อนวัวร้อยละ 2 และ 15 ที่เวลา 24 48 และ 72 ชั่วโมง และประเมินผลของสารสกัดลูกเดือยที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ต่อ
การพอกพูนของแคลเซียมในหลอดทดลองด้วยการย้อมอะลิซารินเรดในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่ประกอบด้วยซีรัมที่ได้จากลูกอ่อนวัวร้อยละ
15 ที่เวลา 14 และ 21 วัน ผลการศึกษาพบว่าสารสกัดลูกเดือยที่ความเข้มข้น 3-600 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์
สร้างกระดูกมนุษย์ รวมถึงสารสกัดลูกเดือยที่ความเข้มข้น 150 300 และ 600 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ส่งเสริมการเพิ่มจ�ำนวนของเซลล์
สร้างกระดูกมนุษย์เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ทีไ่ ม่ได้ใส่สารสกัดลูกเดือยทีเ่ วลา 72 ชัว่ โมง ทัง้ ในอาหารเลีย้ งเซลล์ทมี่ ซี รี มั ทีไ่ ด้จากลูกอ่อนวัว
ร้อยละ 2 และ 15 นอกจากนี้ยังพบว่าสารสกัดลูกเดือยที่ความเข้มข้น 3-600 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สนันสนุนการพอกพูนของแคลเซียม
ในหลอดทดลอง ผลทีไ่ ด้จากการศึกษานีเ้ ป็นข้อมูลเบือ้ งต้นก่อนทีจ่ ะน�ำมาประยุกต์ใช้ในการปรับเตรียมพืน้ ผิวไททาเนียมส�ำหรับรากเทียม
ทางทันตกรรมเพื่อน�ำไปใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกพรุนต่อไปในอนาคต
ค�ำส�ำคัญ: การพอกพูนของแคลเซียมในหลอดทดลอง, ความเป็นพิษต่อเซลล์, เซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์, สารสกัดลูกเดือย
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Abstract

Osteoporosis is one of the major public health problems of the world. The disease causes the loss of bone
mass and degeneration of bone microarchitecture resulting in decreased bone strength and osseointegration process
is also affected in implant patient. In the past decade, a large number of research on various natural products has
been conducted to find a way to prevent osteoporosis and promote osteogenesis. It has been revealed that adlay
extract can increase cell proliferation and upregulates alkaline phosphatase activity, calcium level and bone density in
mouse model. However, there is a lack of the study on the effect of adlay extract on primary human osteoblasts.
This research thus aimed to examine the cytotoxicity and in vitro calcification of adlay extract on human osteoblasts.
Cytotoxicity was evaluated using MTT assay, testing adlay extract at concentration of 3, 15, 30, 150, 300, and 600
µg/ml prepared in DMEM with 2 % and 15 % fetal bovine serum (FBS) at 24, 48, and 72 hours. Alizarin Red-S staining
was used to analyze in vitro calcification of osteoblasts cultured in DMEM containing 15 % FBS and different
concentrations of adlay extract and at 14 and 21 days. Results from this study showed that 3-600 µg/ml adlay
extract had no toxic effect on primary human osteoblasts, and that 150, 300 and 600 µg/ml adlay extract promoted
cell proliferation when compared to control group at 72 hours in both 2 % and 15 % FBS in DMEM. Furthermore,
3-600 µg/ml adlay extract increased in vitro calcification. This study served as initial information for its future use
for surface modification of dental implant in patient with osteoporotic bone.
Keyword: In vitro calcification, cytotoxicity, primary human osteoblasts, adlay extract
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บทนำ�
โรคกระดูกพรุน (osteoporosis) นับเป็นปัญหาทาง
สาธารณสุขทีส่ ำ� คัญปัญหาหนึง่ ของโลก เกิดจากความไม่สมดุลของ
กระบวนการปรับแต่งกระดูก (bone remodeling process) ที่
มีอัตราการสลายมากกว่าอัตราการสร้างกระดูก ลักษณะของโรค
มีผลให้มวลกระดูก (bone mass) ลดลง โครงสร้างจุลภาคของกระดูก
มีการเสื่อมสลาย (bone microarchitectural deterioration)
ท�ำให้กระดูกเปราะมากขึ้น จึงส่งผลต่อความแข็งแรงของกระดูก
และเพิ่มโอกาสกระดูกหัก1,2 มีการอ้างว่ากระดูกของผู้ป่วยที่เป็น

โรคกระดูกพรุนมีลกั ษณะคล้ายกับกระดูกทีม่ คี วามหนาแน่นระดับดีสี่
(D4)3 ตามการจ�ำแนกของมิช (Misch bone density classification)4
ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนและมีการสูญเสียฟัน การ
ทดแทนฟันทีส่ ญ
ู เสียไปด้วยรากเทียม (dental implant) ไม่ถอื ว่า
3,5,6
เป็นข้อห้ามใช้ มีรายงานว่าอัตราความล้มเหลวของการบูรณะ
ด้วยรากเทียมในผูป้ ว่ ยทีเ่ ป็นโรคกระดูกพรุนไม่มคี วามแตกต่างกับ
ผู้ป่วยที่มีสุขภาพดี6-8 สิ่งที่มีความส�ำคัญเพื่อให้เกิดความส�ำเร็จใน
การบูรณะด้วยรากเทียมในผู้ป่วยที่เป็นโรคกระดูกพรุนคือการให้
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ค�ำวินจิ ฉัยและการวางแผนการรักษาอย่างระมัดระวังและถูกต้อง
มีคำ� แนะน�ำว่าผูป้ ว่ ยทีม่ ลี กั ษณะของกระดูกทีพ่ รุน ควรมีการสร้าง
เสริมมวลกระดูกก่อนการรักษาด้วยรากเทียม ร่วมกับการเพิ่ม
จ�ำนวนรากเทียม เพิม่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เพิม่ ความยาวและ
เพิ่มพื้นผิวของรากเทียม (implant body area) รวมถึงควรเลือก
รากเทียมให้มรี ปู ร่าง (implant geometry) ทีเ่ หมาะสมและมีการปรับ
สภาพพืน้ ผิวของรากเทียมให้เอือ้ ต่อการเกิดกระดูกเชือ่ มประสาน
หรือกระบวนการออสซิโออินทีเกรชัน (osseointegration)3-5 ใน
ปัจจุบนั มีงานวิจยั จ�ำนวนมากทีพ่ ยายามปรับปรุงพืน้ ผิวของรากเทียม
ไททาเนียมเพือ่ หวังผลในการกระตุน้ การเจริญเติบโตและการท�ำงาน
ของเซลล์สร้างกระดูก (osteoblast) เพือ่ เพิม่ การสร้างกระดูกรอบ
รากเทียมให้มมี วลกระดูกมากขึน้ ส�ำหรับการยึดรากเทียมในผู้ป่วยที่
เป็นโรคกระดูกพรุน9,10
ในช่ ว งหลายปี ที่ ผ ่ า นมามี ก ารศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การใช้
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (natural products) หลายชนิด เช่น  
ส้มสามใบ (Poncirus trifoliata) พวงไข่มุกหรืออัลเดอร์เบอร์รี
(Sambucus williamsii Hance หรือ Elderberry) และซัวจู (Fructus
Corni หรือ Dogberry) ในการรักษาโรคกระดูกพรุน เนื่องจากวิธี
นี้จะช่วยลดอาการไม่พึงประสงค์ และมีความเหมาะสมต่อการ
รักษาระยะยาวมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้ยาที่ผ่านการ
สังเคราะห์ทางเคมี นอกจากนีย้ งั มีรายงานว่าผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ
กลุ่มนี้สามารถเพิม่ การท�ำงานของเซลล์สร้างกระดูกในด้านต่าง ๆ
ได้ เช่น การเพิ่มจ�ำนวนเซลล์ (cell proliferation) การแปรสภาพ
ของเซลล์สร้างกระดูก (osteoblast differentiation) และการพอก
แร่ธาตุของกระดูกในหลอดทดลอง (in vitro bone mineralization)
ผ่านการแสดงออกของยีนและโปรตีนที่เป็นตัวบ่งชี้ของการสร้าง
กระดูก (bone marker) และวิถี (pathway) ที่เกี่ยวข้อง11
ลูกเดือย มีชอื่ ทางวิทยาศาสตร์วา่ Coix lachryma-jobi
L. แต่เป็นทีร่ จู้ กั ในชือ่ ภาษาอังกฤษว่า adlay หรือ coix หรือ Job’s
tears หรือ Chinese pearl barley ลูกเดือยสามารถพบได้หลาย
ประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น จีน
อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี ไทยและมาเลเซีย มีส่วนประกอบหลัก คือ
คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และไขมัน นอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยแร่ธาตุ
(เช่น ฟอสฟอรัส แมกนีเซียม และโปแตสเซียม) วิตามิน แคโรทีนอยด์
(carotenoids) ไฟโตสเตอรอล (phytosterols) โพลีฟีนอล
(polyphenols) และแลคแทม (lactams)12 ลูกเดือยถูกบันทึกใน
ต�ำราแพทย์แผนจีนว่ามีสรรพคุณหลายอย่าง เช่น ขับระบายความร้อน
ขับปัสสาวะ ระบายหนอง กระตุ้นการท�ำงานของปอดและม้าม
รักษาโรคไขข้อ (arthritis) ท้องร่วง (diarrhea) และโรคผิวหนัง12-14
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าสารสกัดลูกเดือยมีคุณสมบัติที่ดีทาง

ชีวภาพหลายด้าน ได้แก่ ต้านการอักเสบ (anti-inflammation)15-17
ต้านอนุมลู อิสระ (anti-oxidant)18-21 ต้านมะเร็ง (anti-cancer)21-25
ต้านภูมิแพ้ (anti-allergy)26-29 ต้านภาวะอ้วน (anti-obesity)30
ป้องกันแผลในระบบทางเดินอาหาร (gastroprotection)31 รวม
ถึงต้านการเกิดโรคกระดูกพรุน (anti-osteoporosis)13,14
มีการศึกษาทีร่ ายงานผลของลูกเดือยต่อการต้านการเกิด
โรคกระดูกพรุน เช่น Yang และคณะ ในปี ค.ศ. 200813 ที่ท�ำการ
ศึกษาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกระดูก (bone tissue culture) พบว่า
สารสกัดด้วยน�้ำจากลูกเดือย (water extract of adlay) ความ
เข้มข้น 30-300 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สามารถผันกลับการลดลง
ของการท�ำงานของเอนไซม์อัลคาไลน์ฟอสฟาเตส (alkaline
phosphatase activity) ในเนื้อเยื่อกะโหลกศีรษะส่วนบนของ
หนูแรกเกิด (neonatal rat calvaria tissues) และเพิ่มระดับ
แคลเซียมในเนื้อเยื่อเมตาไฟเซียลของกระดูกต้นขา (femoral
metaphyseal tissues) ในหนูปกติทถี่ กู กระตุน้ ด้วยพาราไทรอยด์
ฮอร์โมนและหนูที่ตัดรังไข่ (ovariectomized mouse) นาน 4
สัปดาห์ได้ ต่อมาในปี ค.ศ. 2013 Yang และคณะ14 ท�ำการศึกษา
เพิ่มเติมโดยให้ลูกเดือยร้อยละ 10 และ 30 ผสมลงไปในอาหาร
หนู หรือให้สารสกัดด้วยน�้ำจากลูกเดือย 0.3 กรัม/กิโลกรัม/วัน
กับหนูที่เหนี่ยวน�ำให้เกิดโรคกระดูกพรุนโดยการตัดรังไข่ พบว่า
สามารถผันกลับการลดลงของการท�ำงานของเอนไซม์อัลคาไลน์
ฟอสฟาเตส และเพิม่ ระดับแคลเซียมในเมตาไฟเซียลของกระดูกต้นขา
และเพิม่ ความหนาแน่นของกระดูกในหนูทเี่ ป็นโรคกระดูกพรุนได้
นอกจากนีย้ งั พบว่าสารสกัดด้วยน�ำ้ จากลูกเดือยทีค่ วามเข้มข้น 0.1 0.3
และ 1 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ส่งเสริมการเพิม่ จ�ำนวนเซลล์สร้างกระดูก
ทีไ่ ด้จากกะโหลกศีรษะส่วนบนของหนูผา่ นทางวิถกี ารส่งสัญญาณ
เอกซ์ตราเซลล์ลูลาร์ซิกแนล-เรกูเลทไคเนสวันทูหรือเอิร์กวันทู
(extracellular signal-regulated kinase1/2 (ERK1/2) signaling
pathway) จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นกลุม่ ผูว้ จิ ยั ทัง้ 2 การศึกษาจึงอ้าง
ว่าสารสกัดลูกเดือยมีความสามารถในการย้อนกลับสภาวะโรค
กระดูกพรุนในหนูให้สสู่ ภาวะปกติได้และเสนอว่าสารสกัดลูกเดือย
ถือเป็นอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ตอ่ สุขภาพในการป้องกันโรคกระดูกพรุน
แม้ว่าจะมีการศึกษาเกี่ยวกับผลของลูกเดือยต่อการ
ป้องกันการเกิดโรคกระดูกพรุน อย่างไรก็ตามการศึกษาในหลอดทดลอง
(in vitro study) ที่ผ่านมา ผลที่ได้จะมาจากการทดลองที่ท�ำการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของกระดูกหนู ส่วนที่ท�ำการเพาะเลี้ยงเซลล์จะ
ใช้เซลล์สร้างกระดูกจากหนูและตรวจสอบเพียงการเพิ่มจ�ำนวน
เซลล์เท่านั้น ปัจจุบันยังไม่มีการศึกษาใดที่ท�ำการทดสอบผล
ของสารสกัดลูกเดือยต่อเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์
(primary human osteoblast cells) ในการทดสอบความเป็น
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พิษของเซลล์ และการพอกพูนของแคลเซียมในหลอดทดลอง
(in vitro calcification) จึงเป็นที่มาของการศึกษาวิจัยครั้งนี้โดย
คาดหวังว่าจะได้ขอ้ มูลพืน้ ฐานเพือ่ น�ำไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง
คุณสมบัตพิ นื้ ผิวไทเทเนียมของรากเทียมเพือ่ ใช้ในผูป้ ว่ ยทีม่ สี ภาวะ
กระดูกพรุนต่อไปในอนาคต

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
1. การเตรียมสารละลายของสารสกัดลูกเดือยทีค่ วามเข้มข้นต่าง ๆ
เริ่มจากการเตรียมอาหารเลี้ยงเซลล์มาตราฐานชนิด
ดีเอ็มอีเอ็มทีม่ ฟี นี อลเรด (Dulbecco’s Modified Eagle Medium
(DMEM) with phenol red, GibcoTM, New York, USA) โดย
การเติมแอลกลูตามีน (L-glutamine, GlutaMaxTM supplement,
Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA) ความเข้มข้น
ร้อยละ 1 ยาต้านปฏิชวี นะและยาต้านเชือ้ รา (antibiotic-antimycotic,
Thermo Fisher Scientific) ความเข้มข้นร้อยละ 1 จากนัน้ แบ่ง
อาหารเลีย้ งเซลล์ออกเป็น 2 กลุม่ ตามปริมาณของซีรมั ที่ได้จากลูก
อ่อนวัว (fetal bovine serum, FBS, HyCloneTM FBS, HyClone,
Utah, USA) ที่จะเติมเข้าไป คือความเข้มข้นร้อยละ 2 หรือ 15
จากนั้นท�ำการละลายสารสกัดลูกเดือยชนิดผง (Coix lacryma
extract powder, Special Natural Products Co., Ltd.,
Chonburi, Thailand) ให้ได้ความเข้มเข้น 600 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร ผสมให้เข้ากันแล้วกรองด้วยที่กรองสารส�ำหรับไซริงค์
(Minisart® syringe filter pore size 0.2 µm, Sartoriou-Stedim
Biotech, Thermo Fisher Scientific) น�ำสารละลายของสารสกัด
ลูกเดือยทีค่ วามเข้มข้น 600 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ทีไ่ ด้มาเจือจางต่อ
ในอาหารเลีย้ งเซลล์ดเี อ็มอีเอ็มทีเ่ ตรียมไว้จนได้สารละลายของสาร
สกัดลูกเดือยตามความเข้มข้นที่ต้องการคือ 300 150 30 15 และ
3 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
2. การเพาะเลี้ยงเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์
เก็บชิน้ กระดูกมนุษย์จากการตัดปุม่ กระดูก (torectomy)
ขากรรไกรบนและล่างทีข่ ดั ขวางต่อการใส่ฟนั เทียม จากอาสาสมัคร
ที่ได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับการท�ำวิจัยและเซ็นต์ชอื่ ในใบยินยอม
ซึ่งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (HE612210) ด้วยความสมัครใจ จากนั้น
น�ำชิน้ กระดูกทีไ่ ด้มาตัดให้ได้ขนาด 2X2 ตารางมิลลิเมตร ล้างด้วย
สารละลายฟอสเฟตบัฟเฟอร์ซาลีนหรือพีบเี อส (phosphate buffer
saline, PBS) แล้วน�ำไปจุม่ ในสารทริปซินอีดที เี อ (trypsin-EDTA,
Thermo Fisher Scientific) ความเข้มข้นร้อยละ 0.25 เพื่อก�ำจัด
เนือ้ เยือ่ ไขมันและเนือ้ เยือ่ ฮีมาโตโพอิตกิ (hematopoietic tissue)
จากนัน้ น�ำไปวางในจานเพาะเลีย้ งขนาด 35x10 มิลลิเมตร (Coring,
NY, USA) ซึง่ บรรจุอาหารเลีย้ งเซลล์ดเี อ็มอีเอ็มทีม่ ซี รี มั ร้อยละ 15

ภายใต้สภาวะมาตฐาน ที่ควบคุมให้มีคาร์บอนไดออกไซด์ร้อยละ
5 และอากาศร้อยละ 95 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส ท�ำการ
เปลีย่ นอาหารเลีย้ งเซลล์ทกุ วันเว้นวันจนกระทัง้ เซลล์คลานออกมาจาก
ชิน้ กระดูกและเจริญเต็มจานเลีย้ งเซลล์ (confluence) จากนัน้ ท�ำการ
ถ่ายเซลล์ (subculture) ไปยังฟลาสก์เลี้ยงเซลล์ปริมาตร 25
ลูกบาศก์เซนติเมตร (Coring) ในอัตราส่วน 1:2 ของเซลล์ เพาะเลีย้ ง
ต่อจนกระทั่งเซลล์เจริญเติบโตหนาแน่นร้อยละ 80 ของพื้นที่ทั้ง
หมดในฟลาสก์เลี้ยงเซลล์ ก่อนที่จะน�ำเซลล์ที่ได้ไปใช้ในการ
ทดลองจะน�ำเซลล์ไปเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีการเติม
ออสทีโอจีนิคแฟกเตอร์ (osteogenic factors) ที่ประกอบด้วย
เบตากลีเซอโรฟอสเฟส (ß-glycerophosphate, glycerol-2phosphate disodium salt hydrate, Sigma, St. Louis, MO, USA)
ความเข้มข้น 5 มิลลิโมลาร์ วิตามินซี (l-ascorbic acid sodium
salt, Sigma) ความเข้มข้น 50 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร และเดกซาเมทาโซน
(dexamethasone, Sigma) ความเข้มข้น 10 นาโนโมลาร์ เป็น
เวลา 21 วัน ไปย้อมด้วยอะลิซารินเรด-เอส (Alizarin Red-S staining,
Sigma) ร้อยละ 1 ในแอมโมเนียมไฮดรอกไซด์ต่อน�้ำ  1 ต่อ 100
โดยปริมาตร (1:100 (v/v) ammonium hydroxide/water, pH
4.2) เพือ่ ยืนยันคุณสมบัตกิ ารพอกแคลเซียมของเซลล์สร้างกระดูก
ปฐมภูมิของมนุษย์ ในการศึกษาครั้งนี้จะใช้เซลล์รุ่น (passage) ที่
3-5 จากอาสาสมัคร 3 คน
3. การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของ
มนุษย์โดยวิธีเอ็มทีที (MTT assay)
ท�ำการหว่านเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์ความหนาแน่น
4
1X10 เซลล์/หลุม ในจานเลี้ยงเซลล์ชนิด 48 หลุม (48-well
tissue culture plate, Coring) และเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยง
เซลล์ดีเอ็มอีเอ็มที่มีซีรัมร้อยละ 15 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้น
เปลีย่ นเป็นอาหารเลีย้ งเซลล์ดเี อ็มอีเอ็มทีป่ ราศจากซีรมั เพาะเลีย้ ง
ต่อ 6 ชั่วโมง เมื่อครบก�ำหนดให้เปลี่ยนเป็นอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มี
ส่วนประกอบของสารสกัดลูกเดือยตามความเข้มข้นต่าง ๆ ที่
เตรียมไว้ ร่วมกับซีรัมร้อยละ 2 หรือ 15 และเพาะเลี้ยงต่อ 24 48
และ 72 ชั่วโมง โดยก�ำหนดให้เซลล์ที่เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยง
เซลล์ทมี่ เี ฉพาะซีรมั แต่ไม่มสี ารสกัดลูกเดือยเป็นกลุม่ ควบคุมแบบ
บวก ส่วนเซลล์ที่เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีซีรัมและมีการ
เติมไตรตัน-เอกซ์ (Triton-X) ร้อยละ 1 เป็นกลุ่มควบคุมแบบลบ
เมื่อครบก�ำหนดท�ำการทดสอบความเป็นพิษของเซลล์ด้วยวิธี
เอ็มทีที ((3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-dipheyl tetrazolium
bromide), MTT, USB Corporation, Cleveland, OH, USA)
โดยดูดอาหารเลีย้ งเซลล์ออก ล้างด้วยพีบเี อส ดูดทิง้ จากนัน้ ใส่สาร
ละลายเอ็มทีทคี วามเข้มข้น 5 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในอาหารเลี้ยง
เซลล์ชนิดดีเอ็มอีเอ็มที่ปราศจากฟีนอลเรด (DMEM without
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phenol red, Gibco) 100 ไมโครลิตร/หลุม น�ำไปเพาะเลี้ยงต่อ
30 นาที เมื่อครบเวลาดูดสารละลายเอ็มทีทีออก ล้างด้วยพีบีเอส
ใส่สารละลายไดเมทิลซัลฟอกไซด์หรือดีเอ็มเอสโอ (dimethyl
sulfoxide, DMSO, Merck, Germany) 100 มิลลิลติ ร/หลุม น�ำไป
เขย่าละลายผลึกออกแล้วน�ำไปวัดค่าการดูดกลืนแสง (absorbance)
ด้วยเครือ่ งวัดค่าดูดกลืนแสงในไมโครเพลต (Microplate reader,
Varioskan Flash, Thermo Fisher scientific) ทีค่ วามยาวคลืน่
570 นาโนเมตร

ในการทดลองแต่ละครัง้ แต่ละกลุม่ การทดลองจะท�ำการ
หว่านเซลล์ 3 หลุม น�ำค่าการดูดกลืนแสงของทั้ง 3 หลุม มาหาค่า
เฉลีย่ ของค่าการดูดกลืนแสง จากนัน้ น�ำค่าเฉลีย่ ทีไ่ ด้ของแต่ละกลุม่
มาค�ำนวณร้อยละการมีชวี ติ รอดของเซลล์โดยเปรียบเทียบกับกลุม่
ควบคุมแบบบวกตามสมการที่ 1 ในการศึกษาครัง้ นีท้ ำ� การทดลอง
ทั้งหมด 3 ครั้ง แต่ละครั้งจะใช้เซลล์สร้างกระดูกที่ได้มาจากอาสา
สมัครคนละคน จากนัน้ น�ำค่าเฉลีย่ ร้อยการมีชวี ติ รอดของเซลล์ใน
แต่ละครั้งที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป

  ร้อยละการมีชีวิตของเซลล์ =  ค่าเฉลี่ยของค่าการดูกกลืนแสงของกลุ่มที่ใส่สารสกัดลูกเดือยที่ความเข้มข้นต่าง ๆ x 100    สมการที่ 1
              
     ค่าเฉลี่ยของค่าการดูกกลืนแสงของกลุ่มที่ไม่ใส่สารสกัดลูกเดือย
4. การพอกพูนของแคลเซียมในหลอดทดลองด้วยการย้อม
อะลิซารินเรด (Alizarin red S staining)
ท�ำการหว่านเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์ 2x104 เซลล์ต่อ
หลุม ในจานเลีย้ งเซลล์ชนิด 48 หลุม และเพาะเลีย้ งในอาหารเลีย้ ง
เซลล์ดีเอ็มอีเอ็มที่มีซีรัมร้อยละ 15 จนกระทั่งเซลล์เจริญเติบโต
หนาแน่นร้อยละ 80-90 จึงเปลีย่ นไปเพาะเลีย้ งในอาหารเลีย้ งเซลล์
ทีม่ ซี รี มั ร้อยละ 15 ทีม่ กี ารเติมออสทีโอจีนคิ แฟกเตอร์และสารสกัด
ลูกเดือยทีค่ วามเข้มข้น 0 3 15 30 150 300 และ 600 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร เป็นเวลา 14 และ 21 วัน เมื่อครบก�ำหนดให้คงสภาพ
เซลล์ด้วยเมทานอลเย็น (cold methanol) 10 นาที จากนั้นล้าง
ด้วยน�้ำไร้ประจุ (de-ionized water) แล้วย้อมด้วยสารละลาย
อะลิซารินเรด-เอส (Sigma) 3 นาที ดูดทิ้ง ตามด้วยการล้างด้วย
น�ำ้ ไร้ประจุจนกระทัง่ ใส ทิง้ ไว้ให้แห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง จากนัน้ ท�ำการ
วัดปริมาณแคลเซียมด้วยไซทิลไพริดิเนียมคลอไรด์โมโนไฮเดรต
(cetylpyridinium chloride monohydrate, Sigma) เข้มข้น
ร้อยละ 10 ในโซเดียมฟอสเฟส 10 มิลลิโมลลาร์ จ�ำนวน 500
ไมโครลิตร/หลุม น�ำไปเขย่าทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง เพือ่ ละลายสีทยี่ อ้ มติด
(de-staining) จากนั้นน�ำไปอ่านค่าการดูดกลืนแสงที่ระดับ 570
นาโนเมตร น�ำค่าการดูดกลืนแสงทีไ่ ด้มาค�ำนวณร้อยละการละลาย
ของตะกอนสี ในการทดลองแต่ละครัง้ จะท�ำการหว่านเซลล์ 1 หลุม/กลุม่
และท�ำการทดลองทั้งหมด 3 ครั้ง จากเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์
ของอาสาสมัคร 3 คน
การวิเคราะห์ผลทางสถิติ
น�ำค่าเฉลี่ยร้อยละการมีชีวิตของเซลล์ในอาหารเลี้ยง
เซลล์ที่มีซีรัมร้อยละ 2 หรือ 15 และการพอกพูนของแคลเซียมใน
หลอดทดลองมาวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ โดยทดสอบการแจกแจงของ
ข้อมูลด้วยสถิตทิ ดสอบโคลโมโกรอฟ-สเมอร์นอฟ (KolmogorovSmirnov test) พบว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ จึงท�ำการ

วิเคราะห์ขอ้ มูลต่อด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว
(one-way analysis of variance, one-way ANOVA) และ
เปรียบเทียบพหุคูณ (multiple comparison) ด้วยวิธีเชฟเฟ
(Scheffe) หรือดันเนท ที3 (Dunnett T3) ทีร่ ะดับนัยส�ำคัญ 0.05
โดยโปรแกรมเอสพีเอสเอส (SPSS® 22.0 for window)

ผลการศึกษา
1. ผลการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดลูกเดือยต่อเซลล์
สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์ด้วยวิธีเอ็มทีที
1.1 ผลการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดลูกเดือยต่อเซลล์
สร้างกระดูกในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีซีรัมร้อยละ 2
เมือ่ ท�ำการเพาะเลีย้ งเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์ในอาหาร
เลีย้ งเซลล์ทมี่ ซี รี มั ร้อยละ 2 ร่วมกับสารสกัดลูกเดือยทีค่ วามเข้มข้น
ต่าง ๆ ทีเ่ วลา 24 ชัว่ โมง ผลทีไ่ ด้พบว่ากลุม่ ทีใ่ ส่สารสกัดลูกเดือยที่
ความเข้มข้น 3-300 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร มีคา่ เฉลีย่ ร้อยละการมี
ชีวติ ของเซลล์แตกต่างจากกลุม่ ทีไ่ ม่ได้ใส่สารสกัดลูกเดือยซึง่ เป็นกลุม่
ควบคุมแบบบวกอย่างไม่มนี ยั ส�ำคัญทางสถิติ ส่วนกลุม่ ทีม่ คี วามเข้ม
ข้น 600 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร มีคา่ เฉลีย่ ร้อยละการมีชวี ติ ของเซลล์
น้อยกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตกิ บั กลุม่ ทีไ่ ม่ใส่และใส่สารสกัดลูก
เดือยทีค่ วามเข้มข้น 3 30 และ 150 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ส่วนค่า
เฉลีย่ ร้อยละการมีชวี ติ ของเซลล์ทเี่ พาะเลีย้ งในกลุม่ ควบคุมแบบลบ
มีค่าน้อยที่สุดและแตกต่างจากกลุ่มอื่นอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
(รูปที่ 1A) จากผลการทดลองจะเห็นว่ากลุม่ ทีใ่ ส่สารสกัดลูกเดือย
ทีค่ วามเข้มข้น 3-300 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร มีคา่ เฉลีย่ ร้อยละการมี
ชีวติ ของเซลล์มากกว่า 80 มีเพียงกลุม่ ทีม่ คี วามเข้มข้น 600 ไมโครกรัม/
มิลลิลติ ร เท่านัน้ ทีม่ คี า่ ประมาณร้อยละ 77 แสดงให้เห็นว่าสารสกัดลูก
เดือยไม่มคี วามเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมขิ องมนุษย์เมือ่
ท�ำการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีซีรัมร้อยละ 2 เป็นเวลา
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24 ชั่วโมง ตรงกันข้ามกับกลุ่มที่เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มี
การเติมไตรตัน-เอกซ์ซงึ่ เป็นกลุม่ ควบคุมแบบลบทีแ่ สดงให้เห็นถึง
ความเป็นพิษต่อเซลล์จากค่าเฉลี่ยร้อยละการมีชีวิตของเซลล์ที่มี
ค่าน้อยกว่า 50
เมื่อท�ำการทดสอบที่ 48 ชั่วโมง พบว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ
การมีชีวิตของเซลล์ในกลุ่มที่ใส่สารสกัดลูกเดือยความเข้มข้น
3-600 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมแบบบวก
แต่ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (รูปที่ 1B) แสดง
ให้เห็นว่าสารสกัดลูกเดือยที่ความเข้มข้น 3-600 ไมโครกรัม/
มิลลิลิตร ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์เมื่อ
ท�ำการเพาะเลี้ยงเซลล์ 48 ชั่วโมง

เมื่อท�ำการเพาะเลี้ยงนานขึ้น คือ 72 ชั่วโมง พบว่าค่า
เฉลีย่ ร้อยละการมีชวี ติ ของเซลล์ในกลุม่ สารสกัดลูกเดือยความเข้มข้น
3-600 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร มีคา่ มากกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ใส่สารสกัดลูกเดือย
และมีคา่ มากกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ยกเว้นในกลุม่ ความเข้มข้น
3 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ทีม่ คี า่ เฉลีย่ ร้อยละการมีชวี ติ ของเซลล์นอ้ ย
ที่สุดและแตกต่างจากกลุ่มที่มีความเข้มข้น 150 300 และ 600
ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิต  ิ ส่วนกลุม่ ทีม่ คี วาม
เข้มข้น 150 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยร้อยละการมีชีวิตของ
เซลล์มากที่สุดและแตกต่างจากกลุ่มที่มีความเข้มข้น 0 3 15 และ
30 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (รูปที่ 1C)

รูปที่ 1

ร้อยละการมีชวี ติ ของเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมขิ องมนุษย์ทเี่ พาะเลีย้ งในอาหารเลีย้ งเซลล์ทมี่ สี ว่ นประกอบของสารสกัดลูกเดือยทีค่ วามเข้มข้นต่าง ๆ และซีรมั ร้อยละ 2
ที่ 24 (A) 48 (B) และ 72 ชัว่ โมง (C) ข้อมูลแสดง ค่าเฉลีย่ + ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (n=3) # แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตริ ะหว่างไตรตัน-เอกซ์
และกลุม่ อืน่ ๆ a b c d และ e แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตเิ มือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ สารสกัดลูกเดือย ทีม่ คี วามเข้มข้น 0 3 15 30 และ 150
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (p<0.05)
Figure 1 Primary human osteoblast cell viability cultured in DMEM containing adlay extract at various concentrations and 2 % FBS at 24 (A),
48 (B) and 72 (C) hours incubation. Data were presented as the mean + SD (n=3). # indicates significant difference between Triton-x
and other groups. a, b, c, d, e indicates significant difference compared to 0, 3, 15, 30 and 150 µg/ml adlay, respectively (p<0.05).

1.2 ผลการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดลูกเดือยต่อเซลล์
สร้างกระดูกในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีซีรัมร้อยละ 15
ผลที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเซลล์ในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มี
ซีรัมร้อยละ 15 เป็นเวลา 24 ชั่วโมง พบว่าค่าเฉลี่ยร้อยละการมี
ชีวิตของเซลล์ในกลุ่มควบคุมแบบบวกแตกต่างกับกลุ่มที่ใส่สาร
สกัดลูกเดือยที่ความเข้มข้น 3-300 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ที่มี
ค่าเฉลี่ยร้อยละการมีชีวิตของเซลล์มากกว่าร้อยละ 80 อย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ แต่มคี วามแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตกิ บั
กลุ่มที่มีความเข้มข้น 600 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร นอกจากนี้ยังพบ
ว่ากลุม่ ทีม่ คี วามเข้มข้น 600 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร มีคา่ เฉลีย่ ร้อยละ
การมีชวี ติ ของเซลล์ประมาณร้อยละ 77 ซึง่ มีคา่ น้อยทีส่ ดุ และแตก
ต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติจากกลุ่มความเข้มข้น 3 และ 15
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (รูปที่ 2A)

เมือ่ ทดสอบที่ 48 ชัว่ โมง พบว่าค่าเฉลีย่ ร้อยละการมีชวี ติ
ของเซลล์ ที่ มี ก ารใส่ ส ารสกั ด ลู ก เดื อ ยความเข้ ม ข้ น 3-600
ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร มีคา่ มากกว่ากลุม่ ควบคุมแบบบวกอย่างไม่มี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (รูปที่2B)
เมื่อท�ำการเพาะเลี้ยงเซลล์ถึง 72 ชั่วโมง พบว่าค่าเฉลี่ย
ร้อยละการมีชวี ติ ของเซลล์ในกลุม่ สารสกัดลูกเดือยทีค่ วามเข้มข้น
3-600 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีค่ามากกว่ากลุ่มควบคุมแบบบวก
อย่างไรก็ตามมีเพียงกลุ่มที่มีความเข้มข้น 150 300 และ 600
ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร เท่านัน้ ทีม่ คี า่ มากกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ใส่สารสกัดลูกเดือย
อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ นอกจากนีย้ งั พบว่ากลุม่ สารสกัดลูกเดือย
ที่ความเข้มข้น 300 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยร้อยละการมี
ชีวิตของเซลล์มากที่สุดและแตกต่างจากกลุ่มที่ความเข้มข้น 3 15
และ 30 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (รูปที่ 2C)
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รูปที่ 2

ร้อยละการมีชวี ติ ของเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมขิ องมนุษย์ทเ่ี พาะเลีย้ งในอาหารเลีย้ งเซลล์ทมี่ สี ว่ นประกอบของสารสกัดลูกเดือยทีค่ วามเข้มข้นต่าง ๆ และซีรมั ร้อยละ
15 ที่ 24 (A) 48 (B) และ 72 ชัว่ โมง (C) ข้อมูลแสดง ค่าเฉลีย่ + ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (n=3) # แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตริ ะหว่างไตรตัน-เอกซ์
และกลุ่มอื่น ๆ a b c และ d แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มสารสกัดลูกเดือยที่มีความเข้มข้น 0 3 15 30 และ 150
ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (p<0.05)
Figure 2 Primary human osteoblast cell viability cultured in DMEM containing adlay extract at various concentrations and 15 % FBS at 24 (A),
48 (B) and 72 (C) hours incubation. Data were presented as the mean + SD (n=3). # indicates significant difference between Triton-x
and other groups. a, b, c, d indicates significant difference compared to 0, 3, 15, 30 and 150 µg/ml adlay, respectively (p<0.05).

1.3 ผลการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดลูกเดือยต่อเซลล์
สร้างกระดูกในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีซีรัมร้อยละ 2 เปรียบเทียบ
กับร้อยละ 15
เมือ่ เปรียบเทียบความมีชวี ติ ของเซลล์ทเี่ พาะเลีย้ งในอาหาร
เลีย้ งเซลล์ทมี่ ซี รี มั ร้อยละ 2 และ 15 ที่ 24 48 และ 72 ชัว่ โมง โดย
ให้ค่าเฉลี่ยร้อยละการมีชีวิตของเซลล์ในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีซีรัม
ร้อยละ 15 และไม่มีการใส่สารสกัดลูกเดือยเป็นร้อยละ100 ของ

แต่ละช่วงเวลาที่เพาะเลี้ยงเซลล์ (รูปที่ 3) จะเห็นว่าค่าเฉลี่ยความ
มีชวี ติ ของเซลล์ทเี่ พาะเลีย้ งในอาหารเลีย้ งเซลล์ทมี่ ซี รี มั ร้อยละ 15
มีค่ามากกว่าในอาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีซีรัมร้อย 2 ในทุกช่วงเวลา
นอกจากนีย้ งั พบว่าสารสกัดลูกเดือยทีใ่ ส่เพิม่ เข้าไปทีค่ วามเข้มข้นต่างๆ
ให้ผลต่อค่าความมีชีวิตของเซลล์สอดคล้องกันทั้งที่เพาะเลี้ยงใน
อาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีซีรัมร้อยละ 15 หรือร้อยละ 2

รูปที่ 3

ร้อยละการมีชวี ติ ของเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมขิ องมนุษย์ทเี่ พาะเลีย้ งในอาหารเลีย้ งเซลล์ทมี่ สี ว่ นประกอบของสารสกัดลูกเดือยทีค่ วามเข้มข้นต่าง ๆ และซีรมั ร้อยละ 2
เปรียบเทียบกับซีรัมร้อยละ 15 ที่ 24 (A) 48 (B) และ 72 ชั่วโมง (C)
Figure 3 Primary human osteoblast cell viability cultured in DMEM containing adlay extract at various concentrations and 2 % FBS compare
to 15 % FBS at 24 hours (A), 48 hours (B), and 72 hours (C) incubation.

2. การพอกพูนของแคลเซียมในหลอดทดลองด้วยการย้อม
อะลิซารินเรด
เมื่อทดสอบการพอกพูนของแคลเซียมในหลอดทดลอง
ด้วยวิธีการย้อมอะลิซารินเรด พบว่าที่ 14 วัน เซลล์สร้างกระดูก
ปฐมภูมขิ องมนุษย์ทเี่ พาะเลีย้ งร่วมกับสารสกัดลูกเดือยมีการย้อม
ติดสีแดงของอะลิซารินเรดมากกว่ากลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่า

กลุ่มที่ใส่สารสกัดลูกเดือยมีการพอกพูนของแคลเซียมมากกว่า
กลุม่ ทีไ่ ม่ได้ใส่สารสกัดลูกเดือย ยืนยันผลทีไ่ ด้นจี้ ากการวัดปริมาณ
ของแคลเซียมโดยการละลายสีแดงทีย่ อ้ มติดด้วยไซทิลไพริดเิ นียม
คลอไรด์โมโนไฮเดรต พบว่ากลุม่ ทีใ่ ส่สารสกัดลูกเดือยในทุกความ
เข้มข้นจะมีปริมาณของแคลเซียมมากกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ โดยกลุ่มสารสกัดลูกเดือยความเข้มข้น 600
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ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร มีการพอกพูนแคลเซียมน้อยทีส่ ดุ เมือ่ เปรียบ
เทียบกับกลุ่มที่ใส่สารกัดลูกเดือยที่ความเข้มข้นอื่น ๆ และมีค่า
น้อยกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตเิ มือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ทีม่ คี วาม
เข้มข้น 30 150 และ 300 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (รูปที่ 4A)
หลังจากเพาะเลี้ยง 21 วัน พบว่าเมื่อความเข้มข้นของ
สารสกัดลูกเดือยเพิม่ ขึน้ เซลล์สร้างกระดูกมนุษย์จะมีการพอกพูน
ของแคลเซียมมากขึน้ และมีคา่ มากกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ใส่สารสกัดลูกเดือย

อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ โดยกลุม่ ทีม่ คี วามเข้มข้น 3 ไมโครกรัม/
มิลลิลติ ร มีการพอกพูนของแคลเซียมน้อยกว่าอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิตเิ มือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ทีม่ คี วามเข้มข้น 15-600 ไมโครกรัม/
มิลลิลติ ร (รูปที่ 4B) นอกจากนีย้ งั พบว่าเมือ่ ท�ำการเพาะเลีย้ งเซลล์
ที่ระยะเวลาเพิ่มขึ้นจะเกิดการพอกพูนของแคลเซียมมากขึ้น ซึ่ง
สังเกตได้จากการย้อมติดสีแดงของสีอะลิซารินเรดในวันที่ 21 มีสี
แดงเข้มกว่าในวันที่ 14

รูปที่ 4

การพอกพูนของแคลเซียมในหลอดทดลองและร้อยละการละลายสีที่ย้อมติดในเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์ที่ 14 (A) และ 21 (B) วัน ข้อมูลแสดง
ค่าเฉลี่ย + ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (n=3) a b c d e และ f แสดงถึงความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มสารสกัดลูกเดือยที่มี
ความเข้มข้น 0 3 15 30 150 และ 300 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร (p<0.05)
Figure 4 In vitro calcification and percentage of alizarin red de-staining of primary human osteoblasts at 14 (A) and 21 (B) days. Data were
presented as the mean + SD (n=3). a, b, c, d, e, f indicates significant difference compared to 0, 3, 15, 30, 150, 300 µg/ml adlay,
respectively (p<0.05).

บทวิจารณ์
การศึกษานีเ้ ป็นการศึกษาแรกทีท่ ำ� การทดสอบในหลอด
ทดลองของสารสกัดลูกเดือยกับเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของ
มนุษย์ แม้ว่าการศึกษาทางด้านชีววิทยาของเซลล์สร้างกระดูกใน
หลอดทดลองสามารถท�ำได้ในเซลล์ที่มีแหล่งที่มาแตกต่างกัน ทั้ง
จากเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิที่ได้มาจากหลากหลายสายพันธุ์

(species) เช่น คน หนู (mouse/rat) กระต่าย และวัว หรือจาก
เซลล์ไลน์ (cell lines) ที่เป็นเซลล์อิมมอร์ทัล (immortalized
cells) หรือเซลล์ไลน์มะเร็ง (malignant cell lines)32 อย่างไร
ก็ตามเซลล์แต่ละชนิดจะมีข้อดี ข้อด้อยและข้อจ�ำกัดที่แตกต่าง
กันไป เช่น การใช้เซลล์สร้างกระดูกที่ได้จากสัตว์ เช่น หนู มีข้อดี
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คือน�ำมาใช้ได้ง่าย สามารถเลือกใช้ได้ทุกต�ำแหน่งของกระดูก แต่
มีข้อด้อยเรื่องความแตกต่างระหว่างสายพันธุ์ (interspecies
differences) และจีโนมิกส์ (genomic) ส่วนการใช้เซลล์สร้าง
กระดูกปฐมภูมขิ องมนุษย์แม้วา่ จะไม่มคี วามแตกต่างระหว่างสาย
พันธุ์และมีความสัมพันธ์กับการศึกษาทางคลินิกมากกว่า แต่ก็มี
ข้อด้อยคือมีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับต�ำแหน่งของกระดูดที่น�ำมาใช้ และ
อาจมีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องจากอาสาสมัครแต่ละรายและความแตกต่าง
ทางพันธุกรรมที่อาจส่งผลต่อความแข็งแรงต่อเซลล์สร้างกระดูก
มนุษย์ที่น�ำมาเพาะเลี้ยง การใช้เซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิไม่ว่าจะ
มาจากแหล่งใดเซลล์ที่ได้มาจะมีการเสื่อมสภาพของโครงสร้าง
และหน้าที่เมื่อเซลล์อายุมากขึ้น แตกต่างจากการใช้เซลล์ไลน์
กระดูก (osteoblast cell line) ทีใ่ ช้ได้อย่างไม่จำ� กัดจ�ำนวนเซลล์
และการดูแลรักษาท�ำได้ง่าย โดยเซลล์ไลน์กระดูกมีทั้งเซลล์ที่ได้
จากหนู เช่น เอ็มซี3ที3-อี1 (MC3T3-E1) และเซลล์จากมนุษย์ที่
เป็นเซลล์มะเร็ง เช่น ซาออซ-2 (SaOs-2) และเอ็มจี-63 (MG-63)
ซึ่งเซลล์เหล่านี้อาจมีพฤติกรรมของเซลล์บางอย่างที่เปลี่ยนแปลง
ไปจากเซลล์ ป กติ ดั ง นั้ น ในการศึ ก ษานี้ จึ ง เลื อ กใช้ เซลล์ ส ร้ า ง
กระดูกปฐมภูมิของมนุษย์ในการทดลอง เนื่องจากต้องการลด
ปัจจัยความแตกต่างทางสายพันธุ์ของเซลล์และต้องการเชื่อมโยง
ผลการศึกษาที่ได้ไปใช้ในทางคลินิก
กระบวนการแปรสภาพของเซลล์สร้างกระดูก มีทงั้ หมด
3 ขั้นตอน คือ 1) การเพิ่มจ�ำนวนเซลล์ 2) การสร้างและสะสม
เมทริกซ์ภายนอกเซลล์ (extracellular matrix) และ 3) การพอก
แร่ธาตุ33 โดยแต่ละขัน้ ตอนจะมีการสร้าง การสะสมสารต่าง ๆ ในระยะ
เวลาทีแ่ ตกต่างกัน ซึง่ ความแตกต่างนีส้ ามารถน�ำมาใช้ในการก�ำหนด
ช่วงระยะในการทดสอบการเปลีย่ นสภาพของเซลล์สร้างกระดูกได้
ด้วยวิธกี ารทีแ่ ตกต่างกัน ในการศึกษานีน้ อกจากจะทดสอบผลของ
สารสกัดลูกเดือยต่อความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมขิ อง
มนุษย์แล้ว ยังท�ำการทดสอบขั้นต้นอย่างง่ายเกี่ยวกับผลของลูก
เดือยต่อการท�ำงานของเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์ ในขั้นตอนการ
เพิม่ จ�ำนวนเซลล์และการพอกแร่ธาตุ อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้
ไม่ได้ศึกษาการท�ำงานของเซลล์สร้างกระดูกทั้งหมด จ�ำเป็นต้อง
ศึกษาเพิม่ เติม่ ในขัน้ ตอนการสร้างและสะสมเมทริกซ์ภายนอกเซลล์
ต่อในอนาคต
การทดสอบความเป็นพิษต่อเซลล์สามารถท�ำได้หลายวิธี
เช่น วีธอี ะลามาร์บลู (alamarBlue assay) วิธแี อลดีเอส (lactate
dehydrogenase (LDH) assay) วิธเี อทีพี (adenosine tri-phosphate
(ATP) assay) และวิธยี อ้ มสีเซลล์ทมี่ ชี วี ติ และเซลล์ตาย (live/dead
cell staining) อย่างไรก็ตามการศึกษานี้เลือกใช้วิธีเอ็มทีทีในการ
ทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดลูกเดือยต่อเซลล์สร้างกระดูก
เนื่องจากวิธีนี้เป็นวิธีที่ใช้วัดความเป็นพิษต่อเซลล์และวัดความมี
ชีวิตของเซลล์ที่ได้รับการยอมรับ ท�ำได้ง่าย ราคาไม่แพง และมี
ความแม่นย�ำในการท�ำซ�้ำสูง (high reproducibility) วิธีเอ็มทีที

อาศัยหลักการว่าเซลล์ที่มีชีวิตจะมีไมโทรคอนเดรียดีไฮโดรจิเนส
(mitochondrial dehydrogenase) ทีจ่ ะเปลีย่ นสารละลายเอ็มทีที
ซึ่งเป็นเกลือเตทตราโซเลียม (tetrazolium salt) และมีสีเหลือง
ให้เป็นผลึกฟอร์มาซาน (formazan) ที่มีสีม่วง ไม่ละลายน�้ำ  แต่
สามารถสะลายได้ในตัวท�ำละลายดีเอ็มเอสโอ ได้สารละลายสีมว่ ง
ที่สามารถน�ำมาวัดค่าการดูดกลืนแสงได้34 การศึกษานี้เริ่มต้น
ทดสอบโดยการเลี้ยงเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์ในอาหารเลี้ยงเซลล์
ที่ประกอบด้วยซีรัมร้อยละ 2 เนื่องจากต้องการลดปัจจัยในการ
เจริญเติบโตของเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์ที่ได้จากซีรัมและให้เห็น
ผลจากสารสกัดลูกเดือยที่ความเข้มข้นต่าง ๆ ชัดเจนยิ่งขึ้น ผลที่
ได้พบว่าสารสกัดลูกเดือยที่ความเข้มข้น 3-600 ไมโครกรัม/
มิลลิลติ ร ไม่มคี วามเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมขิ องมนุษย์
เมือ่ ท�ำการเพาะเลีย้ งเซลล์ในอาหารเลีย้ งเซลล์ทมี่ ซี รี มั ร้อยละ 2 ที่
เวลา 24 48 และ 72 ชั่วโมง ซึ่งบอกได้จากค่าเฉลี่ยร้อยละการมี
ชีวติ ของเซลล์ไม่แตกต่างจากกลุม่ ทีไ่ ม่ใส่สารสกัดลูกเดือยและมีคา่
มากกว่าร้อยละ 50
การศึกษานี้ยังต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมว่าสารสกัด
ลูกเดือยมีผลต่อการพอกพูนของแคลเซียมในหลอดทดลองหรือไม่
ซึ่งต้องท�ำการเพาะเลี้ยงเซลล์นาน 14-21 วัน โดยปกติแล้วเซลล์
สร้างกระดูกมนุษย์จะท�ำการเพาะเลีย้ งในอาหารเลีย้ งเซลล์ทมี่ สี ว่ น
ประกอบของซีรมั เท่ากับหรือมากกว่าร้อยละ 10 เพือ่ ให้เซลล์สามารถ
เจริบเติบโตได้อย่างสมบูรณ์แข็งแรง อย่างไรก็ตามจากการศึกษา
ของ Whitson และคณะ ในปี 199235 และการศึกษาของ McAlinden
และ Wilsont ในปี ค.ศ. 200036 แนะน�ำว่าปริมาณของซีรมั ร้อยละ
15 หรือ 20 เป็นปริมาณของซีรัมที่แนะน�ำเพื่อให้เกิดการเพิ่ม
จ�ำนวนเซลล์และการพอกพูนของแคลเซียมของเซลล์สร้างกระดูก
ดังนัน้ ในการศึกษาครัง้ นีจ้ งึ ท�ำการทดสอบผลของสารสกัดลูกเดือย
ต่อความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์ขณะที่เพาะเลี้ยงใน
อาหารเลี้ยงเซลล์ที่มีซีรัมร้อยละ 15 ด้วย ผลที่ได้พบว่าค่าเฉลี่ย
ร้อยละการมีชวี ติ ของเซลล์มแี นวโน้มไปในทิศทางเดียวกันกับกลุม่
ที่มีซีรัมร้อยละ 2 แต่เซลล์สร้างกระดูกที่เพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยง
เซลล์ทมี่ ซี รี มั ร้อยละ 15 จะมีคา่ เฉลีย่ ความมีชวี ติ ของเซลล์มากกว่า
ในกลุ่มที่มีซีรัมร้อยละ 2 ผลที่ได้นี้ช่วยยืนยันว่าซีรัมร้อยละ 15 ที่
ใส่ลงในอาหารเลี้ยงเซลล์ไม่มีผลต่อการทดสอบความเป็นพิษของ
สารสกัดลูกเดือยต่อเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์และ
ปริมาณของซีรัมที่ใส่ลงไปในอาหารเลี้ยงเซลล์มีผลต่อการเจริญ
เติบโตของเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์ ดังนั้นในส่วนของ
การทดสอบผลของสารสกัดลูกเดือยต่อการพอกพูนของแคลเซียม
ในหลอดทดลองจึงเลือกใช้อาหารเลีย้ งเซลล์ทมี่ ซี รี มั ร้อยละ 15 ใน
การเพาะเลี้ยงเซลล์
เมื่ อ พิ จ ารณาที่ ค ่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละการมี ชี วิ ต ของเซลล์
ที่ท�ำการเพาะเลี้ยงในอาหารเลี้ยงเซลล์ทั้งที่มีซีรัมร้อยละ 2 และ
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15 พบว่าทีเ่ วลา 24 ชัว่ โมง สารสกัดลูกเดือยทีค่ วามเข้มข้น 3-600
ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ไม่มคี วามเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์
แต่ไม่ส่งเสริมการยึดเกาะและการเพิ่มจ�ำนวนของเซลล์สร้าง
กระดูกมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใส่สารสกัดลูกเดือย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มที่ใส่สารสกัดลูกเดือยความเข้มข้น 600
ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ทีพ่ บว่ามีคา่ เฉลีย่ ร้อยละการมีชวี ติ ของเซลล์
น้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ใส่สารสกัดลูกเดือยอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ แต่
เมื่อเพาะเลี้ยง 48 ชั่วโมงกลับพบว่ากลุ่มที่ใส่สารสกัดลูกเดือย
ความเข้มข้น 600 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร มีค่าเฉลี่ยร้อยละการมี
ชีวติ ของเซลล์เพิม่ มากขึน้ จนไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั ส�ำคัญ
ทางสถิติกับกลุ่มที่ไม่ใส่สารสกัดลูกเดือย แสดงให้เห็นว่าสารสกัด
ลูกเดือยทีค่ วามเข้มข้น 600 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ส่งเสริมการเพิม่
จ�ำนวนเซลล์ นอกจากนี้เมื่อพิจารณาที่เวลา 72 ชั่วโมง พบว่าใน
กลุ่มที่อาหารเลี้ยงเซลล์มีซีรัมร้อยละ 2 สารสกัดลูกเดือยที่ความ
เข้มข้น 15 30 150 300 และ 600 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ส่งเสริม
การเพิ่มจ�ำนวนของเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุม่ ทีไ่ ม่ได้ใส่สารสกัดลูกเดือย ขณะทีก่ ลุม่ อาหารเลีย้ งเซลล์ทมี่ ซี รี มั
ร้อยละ 15 สารสกัดลูกเดือยที่ความเข้มข้น 150 300 และ 600
ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ส่งเสริมการเพิม่ จ�ำนวนของเซลล์สร้างกระดูก
มนุษย์ ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สอดคล้องกับการศึกษาของ
Yang และคณะ14 ทีพ่ บว่าสารสกัดด้วยน�ำ้ จากลูกเดือยทีค่ วามเข้มข้น
0.1 0.3 และ 1 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ส่งเสริมการเพิ่มจ�ำนวนของ
เซลล์สร้างกระดูกที่ได้จากกะโหลกศีรษะของหนูตัวอ่อนที่ท�ำการ
เพาะเลีย้ งในอาหารเลีย้ งเซลล์ทมี่ ซี รี มั จากวัว (heat-    inactivated
fetal calf serum) นาน 24 ชั่วโมง การที่ผลการศึกษาครั้งนี้แตก
ต่างจากการศึกษาของ Yang และคณะ14 ในช่วงระยะเวลาที่สาร
สกัดลูกเดือยมีผลต่อการเพิ่มจ�ำนวนเซลล์ ทั้งนี้อาจมาจากความ
แตกต่างของระเบียบวิธีการวิจัย เช่น ชนิดของเซลล์ ความเข้มข้น
และแหล่งทีม่ าของสารสกัดลูกเดือย เทคนิคการวัดความมีชวี ติ ของ
เซลล์ และชนิดของซีรมั ทีแ่ ตกต่างกัน อย่างไรก็ตามผลทีไ่ ด้จากทัง้
สองการศึกษาก็สอื่ ให้เห็นว่าสารสกัดลูกเดือยทีค่ วามเข้มข้นตัง้ แต่
0.1-600 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ไม่มีความเป็นพิษต่อเซลล์และ
สามารถส่งเสริมการเพิ่มจ�ำนวนของเซลล์สร้างกระดูกได้
ในการศึกษานี้ยังพบว่าสารสกัดลูกเดือยที่ความเข้มข้น
3-600 ไมโครกรัม/มิลลิลติ ร ส่งเสริมการพอกพูนของแคลเซียมใน
หลอดทดลองของเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมิของมนุษย์ ซึ่งจะเห็น
ว่าค่าการดูกกลืนแสงของกลุ่มที่ใส่สารกัดลูกเดือยมีค่ามากกว่า
กลุ่มที่ไม่ใส่สารสกัดลูกเดือยอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ โดยเฉพาะ
เมื่อท�ำการเพาะเลี้ยงที่ 21 วัน ในกลุ่มที่ไม่ใส่สารสกัดลูกเดือยมี
ค่าการดูดกลืนแสงประมาณ 1.2 ขณะทีใ่ นกลุม่ ทีใ่ ส่สารสกัดลูกเดือย
มีสูงเกือบถึง 5 อย่างไรก็ตามค่าการดูดกลืนแสงที่สูงมากขนาดนี้
อาจจะอยูใ่ นสภาวะอิม่ ตัวของสารละลายของสีอะลิซารินเรดทีย่ อ้ ม

ติดหรือไม่กไ็ ด้ ดังนัน้ การหาค่าขีดจ�ำกัดบนสุดของความไว (sensitivity)
ของค่าการดูกกลืนแสงที่ 570 นาโมเมตรของสารละลายของสี
อะลิซารินเรดทีย่ อ้ มติดเพิม่ เติมอาจจะช่วยยืนยันให้การแปลผลในส่วนนี้
ถูกต้องชัดเจนมากยิง่ ขึน้ ผลทีไ่ ด้จากการศึกษาครัง้ นีส้ อดคล้องกับ
การศึกษาของ Yang และคณะ13 ที่พบว่าสารสกัดด้วยน�้ำจากลูก
เดือยที่ความเข้มข้น 30-300 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สามารถเพิ่ม
ระดับแคลเซียมในเมตาไฟเซียลของกระดูกต้นขาของหนูปกติทถี่ กู
กระตุน้ ด้วยพาราไทรอยด์ฮอร์โมนและหนูทตี่ ดั รังไข่นาน 4 สัปดาห์
ได้ การที่ ส ารสกั ด ลู ก เดื อ ยสามารถส่ ง เสริ ม การพอกพู น ของ
แคลเซียมในหลอดทดลองของเซลล์สร้างกระดูกมนุษย์ได้ อาจเป็น
เพราะว่าลูกเดือยมีสว่ นประกอบทีอ่ อกฤทธิท์ างชีวภาพ (bioactive
component) หลายตัวทีส่ ง่ ผลในทางบวกต่อกระบวนการสร้างกระดูก
เช่น กรดฟีโนลิก (phenolic acid) ฟลาโวนอยด์ (flavonoids) และ
แร่ธาตุบางชนิด12 ในลูกเดือยประกอบด้วยกรดฟีโนลิกหลายชนิด
ด้วยกัน แต่กรดฟีโนลิกหลักที่พบ ได้แก่ กรดเฟอรูลิก (ferulic
acid) กรดพี-ไฮดรอกซีเบนโซอิก (p-hydroxybenzoic acid) กรดพีคูมาริก (p-coumaric acid) และกรดวานิลลิก (vanillic acid)12
มีการศึกษารายงานคุณสมบัติทางชีวภาพของกรดวานิลลิกกับ
กระบวนการสร้างกระดูก เช่น Xiao และคณะ37 พบว่ากรดวานิลลิก
จากพวงไข่มกุ หรืออัลเดอร์เบอร์รสี ามารถกระตุน้ การท�ำงานของเซลล์
สร้างกระดูกได้ โดยส่งเสริมการเพิ่มจ�ำนวนเซลล์และการท�ำงาน
ของเอนไซม์อลั คาไลน์ฟอสฟาเตสของเซลล์สร้างกระดูกหนูเอ็มซี3
ที3-อี1  และยูเอ็มอาร์ 106 (UMR 106) เพิ่มการแสดงออกของ
ยีนทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างกระดูก ได้แก่ ออสทีโอแคลซิน (osteocalcin)
รันท์รเี ลททิดทรานสคริปชันแฟคเตอร์ทหู รือรังซ์ทู (runt-related
transcrintion factor 2, Runx2) และอัลคาไลน์ฟอสฟาเตส และ
เพิม่ อัตราส่วนของยีนออซทีโอโปรทีจรี นิ (osteoprotegerin, OPG)
ต่อรีเซปเตอร์แอคติเวเตอร์ออฟนิวเคลียร์แฟคเตอร์แคปปาบีไลแกนด์
หรือแรงค์ไลแกนด์ (receptor activator of nuclear factor kappa-B
ligand, RANKL) (OPG/RANKL) ของเซลล์สร้างกระดูกยูเอ็มอาร์
106 นอกจากนีย้ งั เพิม่ การพอกพูนของแคลเซียมในเซลล์ตน้ ก�ำเนิด
มีเซนไคม์ของกระดูกหนู (rat bone mesenchymal stem cells)
และกระตุน้ ให้เกิดการเติมหมูฟ่ อสเฟตของไมโทเจน-แอคทิเวเตด
โปรตีนไคเนสไคเนสวันทูหรือเม็ควันทู (mitogen-activated
protein kinase kinase 1/2 (MEK1/2)) และเอิร์กวันทูในเซลล์
ยูเอ็มอาร์ 106 ได้ แสดงให้เห็นว่ากรดวานิลลิกท�ำหน้าที่คล้าย
ฮอร์โมนเอสโตรเจน (estrogen-like effects) ในการกระตุ้นการ
ท�ำงานของเซลล์สร้างกระดูกผ่านทางวิถกี ารส่งสัญญาณแมพไคเนสเมดิเอทเตดเอสโตรเจนรีเซปเตอร์ (MAP kinase (MEK/ERK)mediated estrogen receptor signaling pathway)
เควอซิทนิ (quercetin) และรูตนิ (rutin) เป็นสารประกอบ
ในกลุ่มฟลาโวนอยด์ที่พบได้ในลูกเดือย11,12 จากการศึกษาของ
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Srivastava และคณะ38 พบว่าเควอซิทนิ และรูตนิ ส่งเสริมการแปร
สภาพของเซลล์สร้างกระดูก โดยสามารถเพิ่มการท�ำงานของ
เอนไซม์อลั คาไลน์ฟอสฟาเตส การพอกพูนของแคลเซียม และเพิม่
การแสดงออกของตัวบ่งชี้การแปรสภาพของเซลล์สร้างกระดูก
ได้แก่ ออสทีโอพอนติน (osteopontin) ออซทีรกิ ซ์ (osterix) รังซ์ทู
ออซทีโอโปรทีจรี นิ และออสทีโอแคลซินของเซลล์ตน้ ก�ำเนิดมีเซนไคม์
ทีไ่ ด้จากไขกระดูกหนู นอกจากนี้ Satué และคณะ39 ยังท�ำการศึกษา
ในเซลล์สร้างกระดูกหนูเอ็มซี3ที3-อี1 พบว่าเควอซิทินสนับสนุน
การแสดงออกของยีนโบนไซอะโลโปรตีน (bone sialoprotein) และ
ออสทีโอแคลซิน แต่ลดการแสดงออกของยีนแรงค์ไลแกนด์
ลูกเดือยยังอุดมไปด้วยเกลือแร่หลายชนิด เช่น ฟอสฟอรัส
และแมกนีเซียม ซึง่ เป็นเกลือแร่ทพี่ บได้ในกระดูก มีความส�ำคัญต่อ
กระบวนการสร้างและปรับแต่งกระดูก และมีส่วนส�ำคัญในการ
เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูก40 เช่น ฟอสฟอรัสจะท�ำงาน
ควบคูก่ บั แคลเซียมในกระบวนการสร้างกระดูกโดยมีวติ ามินดีชว่ ย
ให้เกิดการรวมตัว ส่วนแมกนีเซียมจะช่วยในการเปลีย่ นรูปวิตามิน
ดีให้อยู่ในรูปแบบที่ร่างกายน�ำไปใช้ได้ (active form) เพื่อช่วยใน
การดูดซึมแคลเซียมเพือ่ ให้กระดูกมีความหนาแน่นเพิม่ ขึน้ ถือเป็น    
การสร้างเสริมความแข็งแรงให้กับกระดูก
จากทีก่ ล่าวมาข้างต้นอาจกล่าวได้วา่ กรดวานิลลิก เควอซิทนิ
รูตนิ ฟอสฟอรัส และแมกนีเซียม ทีพ่ บในลูกเดือยอาจเป็นสารทีม่ ี
ความส�ำคัญอย่างมากต่อการพอกพูนของแคลเซียนในหลอดทดลอง
ในอนาคตต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม ต่ อ ในคุ ณ สมบั ติ นี้ รวมถึ ง
คุณสมบัตดิ า้ นอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเกีย่ วกับกระบวนการสร้างกระดูก
การศึกษานีใ้ ห้ขอ้ มูลเบือ้ งต้นบางส่วนว่าสารสกัดลูกเดือย
ที่ความเข้มข้น 3-600 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ไม่มีความเป็นพิษต่อ
เซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมขิ องมนุษย์และส่งเสริมการพอกพูนของ
แคลเซียมในหลอดทดลอง อย่างไรก็ตามจ�ำเป็นต้องท�ำการศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลของสารสกัดลูกเดือยต่อการท�ำงานของเซลล์
สร้างกระดูกมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น การแสดงออกของยีนและ
โปรตีนทีเ่ กีย่ วข้องกับการสร้างกระดูก ก่อนทีจ่ ะน�ำมาประยุกต์ใช้ทาง
คลินกิ เช่น การปรับปรุงพืน้ ผิวไททาเนียมส�ำหรับรากเทียมเพือ่ น�ำ
ไปใช้ในผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับกระดูก เช่น ผู้ป่วยที่เป็นโรค
กระดูกพรุนต่อไป

บทสรุป
ผลเบื้องต้นที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถสรุปได้ว่า
สารสกัดลูกเดือยที่ความเข้มข้น 3-600 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร ไม่มี
ความเป็นพิษต่อเซลล์สร้างกระดูกปฐมภูมขิ องมนุษย์ โดยสารสกัด
ลูกเดือยที่ความเข้มข้น 150 300 และ 600 ไมโครกรัม/มิลลิลิตร
ส่งเสริมการเพิม่ จ�ำนวนของเซลล์สร้างกระดูกเมือ่ ท�ำการเพาะเลีย้ ง
ที่ 72 ชั่ ว โมง และสารสกั ด ลู ก เดื อ ยที่ ค วามเข้ ม ข้ น 3-600

ไมโครกรัม/มิลลิลิตร สนันสนุนการท�ำงานของเซลล์สร้างกระดูก
มนุษย์ในแง่ของการพอกพูนของแคลเซียมในหลอดทดลอง
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Abstract
The aim of this study was to determine gingival phenotype prevalence and characteristics in maxillary incisors
in young adults. The maxillary incisors of 100 periodontally healthy subjects (mean age 22.20±0.84 years) were
examined by 2 calibrated examiners. The gingival phenotype was identified using transparency probing and visual
inspection. Clinical parameters; probing depth, gingival recession, clinical attachment level, gingival width, papilla
height, and tooth shape were determined. Descriptive analysis was performed and the clinical parameters between
gingival phenotypes were compared using the t-test and ANOVA. The result demonstrated that maxillary incisor
teeth displayed a thin phenotype (66 %) when assessed using probe translucency. The gingival phenotype was
associated with tooth shape (p<0.01). Thin gingival phenotype showed significantly narrower gingival width, but higher
papilla height compared with the thick phenotype (p<0.001). A scalloped gingival contour was noted when the
papilla height was more than or equal to 4 mm. A thick-flat, thick-scalloped, and thin-scalloped contour was associated
with square, ovoid, and triangular tooth shape, respectively. In conclusion, most subjects demonstrated a thin
gingival phenotype. The thin phenotype was associated with higher papilla height and triangular tooth shape, while
the thick phenotype was associated with broader keratinized tissue width and ovoid/square tooth shape.
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Introduction

Variations in the shape of teeth and periodontium
between individuals have been observed for many years.1
In 1969, Ochsenbein and Ross identified two types of gingiva
architecture; scalloped-thin and flat-thick, depending
on the underlying bone morphology and tooth shape.2
Subsequently, several terms were proposed to describe
the morphologic characteristics of gingiva. Soft tissue
characteristics were defined as gingival phenotype or
gingival biotype.3,4 The term periodontal biotype5 and
periodontal morphotype6 were also used to determine
gingival morphology related to tooth shape, crown
height, and gingival and bone morphology. Subsequently,
gingival thickness, keratinized tissue, and tooth dimension
were used to determine periodontal phenotype.3
The gingival phenotype has a significant impact
on treatment outcome. The thin phenotype has higher
risk of gingival recession and complete interdental papilla
fill after an immediate implant placement.7 Higher
amount of marginal bone loss was observed in thin
gingival phenotype. Other trauma or inflammation results
in gingival recession in thin phenotype, while pocket
formation is seen in thick phenotype.1,8 Thick gingival
phenotype demonstrated thick underlying bone.9 Thus,
minimal ridge resorption is occurred after surgery, leading
to more predictable result.10 The gingival phenotype
was found to be the most significant factor to determine
the facial gingival margin in dental implants.11
The gingival phenotype can be determined
using several methods. Direct measurement is the most
accurate method to determine gingival thickness8,12 however,
the injection to anaesthetize the tissue can traumatize
the gingiva and create discomfort. Alternative methods
were proposed, using a periodontal probe seen through
the gingiva13 or visual assessment.14 Some technologies such
as ultrasound and Cone Beam Computed Tomography
(CBCT) can be also be used to determine gingival thickness
with minimal tissue trauma and better accuracy.9,15,16
However, transparency probing and visual assessment
are still more practical and widely used due to their simplicity.

Gingival contour is the appearance of gingival
morphology in relation to teeth. It can be either flat or
scalloped contour. Along with the visual assessment,
the gingival contour can be classified into 3 categories;
thin-scalloped, thick-flat and thick-scalloped contour.14,17
It has been shown that different population
represented different gingival phenotype and contour.18
To our knowledge, the gingival phenotype of maxillary
incisors in relation to other clinical parameters is still
inconclusive. Thus, the aim of the present study was
determine the characteristics of gingival phenotype in
to the maxillary incisors of a young adult periodontally
healthy population.

Materials and Methods

Subjects
The study protocol was approved by the Ethics
Committee, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
(Study ID: 3200502#45/2013) and has been conducted
in full accordance with the World Medical Association
Declaration of Helsinki. A hundred and five dental students
from the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University,
ages 20–24 participated in this cross-sectional study.
Sample size calculation was performed. The inclusion
criteria were; having all four maxillary anterior teeth, no
history of orthodontic treatment, and good oral hygiene
and gingival health. Subjects were excluded if there
were clinical signs of periodontal disease defined as
having pockets exceeding 3 mm or taking medications
with any known effect on the periodontal soft tissues.
Oral hygiene instructions, tooth polishing, and calculus
removal (if necessary) were provided to all subjects. All
subjects provided informed consent.
Clinical parameters
The intra- and inter-examiner reliability of the
clinicians who performed the clinical examinations was
determined. The Pearson’s correlation coefficient of interand intra-examiner reliability was 0.666–1.000 (p<0.01) and
the corresponding kappa statistic was 0.767–1.000 (p<0.01).
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Six clinical parameters were evaluated by two
calibrated clinicians (KK and PS) as follows:
1. Gingival phenotype was assessed using two methods.
1.1) Transparency probing
The evaluation was based on the transparency
of the periodontal probe (CPU 15 UNC, Hu-Friedy, Chicago,
IL, USA) through the gingival margin while probing the
sulcus at the mid-facial aspect of the 4 incisors. If the
outline of the underlying periodontal probe could be
seen through the gingiva, it was categorized as thin; if
not, it was categorized as thick13 (Fig. 1).
1.2) Visual inspection
Gingival contour was categorized into 3 types:
Thin-scalloped, Thick-flat, and Thick-scalloped gingiva14,
based on gingival curvature and morphology by visual
assessment. Clinical photos of the upper anterior teeth
were taken and evaluated to confirm the clinical findings.
2. Probing depth (PD)
A periodontal probe (CPU 15 UNC, Hu-Friedy,
Chicago, IL, USA) was used to measure the PD to the nearest

0.5 mm at the mid-facial, mesio-facial, and disto-facial aspect
of the four incisors.
3. Gingival recession (RE)
The distance between the free gingival margin
and the cemento-enamel junction was measured at the
mid-facial, mesio-facial, and disto-facial aspect of the
four incisors using the same periodontal probe. A positive
number was recorded if there was gingival recession.
4. Gingival width (GW)
This parameter was defined as the distance
from the free gingival margin to the mucogingival junction.
The same periodontal probe was used to measure at
the mid-facial to the nearest 0.5 mm.
5. Papilla height (PH)
PH was defined as the distance from the top
of the interdental papilla to a line connecting the
mid-facial soft tissue margin of the two adjacent teeth.
PH was assessed to the nearest 0.5 mm using the same
periodontal probe at the mesial and the distal aspect
of both central incisors (Fig. 2).

Figure 1 Illustration of thin (A) and thick (B) gingival phenotype by transparency probing method.

		

Sutthiboonyapan et al., 2019

305

Figure 2 Measurement of papilla height (PH).

6. Tooth shape (TS)
Visual inspection was performed to categorize
tooth shape19 as follows:
- Square shape was defined as a tooth with
parallel interproximal lines.
- Triangular shape was defined as a tooth with
flared interproximal lines from the gingival margin to
the incisal edge.
- Oval shape was defined as a tooth with interproximal
lines that curved towards each other incisally and cervically.
Statistical analysis
The descriptive data; tooth shape, gingival
phenotype of each tooth, was used to categorize each
subject. The characteristics presented in most of their
anterior teeth was used, otherwise, those of the central
incisors were used.
Descriptive analysis was performed to determine
the prevalence of gingival phenotype and tooth shape.
Associations between gingival phenotype and gender
and tooth shape were analyzed using the Chi-square test.
The difference between clinical parameters and gingival
phenotype was analyzed using the independent t-Test
and ANOVA after testing for normal distribution with the
Kolmogorov-Smirnov test (SPSS version 16, SPSS Inc.,
Chicago, IL, USA). A significance level of α = 0.05 was used.

Results

Based on the exclusion criteria, 100 periodontally
healthy Thai dental students with 400 maxillary incisors
were examined. The subjects comprised 42 males and
58 females with a mean age of 22.20±0.84 years.
The majority of the subjects (66 %) had thin
gingival phenotype when assessed by probe translucency,
and 42 % had a thin-scalloped gingiva contour. The same
trend was also demonstrated in both central and lateral
incisors (data not shown). There was no significant difference
between gender and gingival phenotype (Table 1).
The periodontal parameters of the central (CI)
and lateral incisors (LI) were similar (Table 2). There were
no differences in mean PD and RE between thick and
thin gingival phenotypes. However, the maxillary central
and lateral incisors with a thick gingival phenotype had
a significantly wider GW and lower PH compared with
teeth with a thin phenotype (GW=5.51±1.10 vs. 4.84±1.21
mm; PH= 4.23±0.74 vs. 3.84±0.94 mm; p≤0.01). Moreover,
subjects with thick-flat gingiva demonstrated a significantly
lower PH than those with thick-scalloped and thinscalloped gingiva (3.06±0.66 vs. 4.41±0.56 and 4.38±0.65
mm, respectively) (p≤0.01). A flat gingival contour was
observed when the PH<4 mm in 90 % of the subjects
while over 70 % of the subjects had a scalloped gingival
contour when the PH was ≥4 mm (Table 1).
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The prevalence of tooth shape when categorized
into ovoid, square, and triangular teeth was 33 %, 38 %
and 29 %, respectively. Ovoid and square tooth shape
was the most common found in females (37.90 %), while
square tooth shape was the most prevalent in males
(38.10 %). There was no significant association between
tooth shape and gender. However, a strong association

between gingival phenotype and tooth shape was found
(p<0.01). A thick gingival phenotype was associated with
square and ovoid teeth, while a thin gingival phenotype
was associated with square and triangular teeth. Significant
associations were found between thick-flat gingiva and
square teeth, thick-scalloped gingiva and ovoid teeth, and
thin-scalloped gingiva and triangular teeth (Fig. 3, Table 3).

Figure 3 Different tooth shape presented in different gingival phenotype. A) Square teeth with thick-flat gingiva. B) Triangular teeth
with thin-scalloped gingiva. C) Ovoid teeth with thick-scalloped gingiva.
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Table 1 Distribution of gender, gingival width, and papilla height according to gingival phenotype and gingival contour.
Gender

GW

PH

Male

Female

<5 mm

≥5 mm

<4 mm

≥4 mm

- Thick

17 (40 %)

17 (29 %)

7 (20 %)

27 (80 %)

21 (62 %)

13 (38 %)

- Thin

25 (60 %)

41 (71 %)

37 (56 %)

29 (44 %)

19 (29 %)

47 (71 %)

- Thick flat

8 (19 %)

15 (26 %)

2 (8 %)

21 (92 %)

21 (91 %)

2 (9 %)

- Thick scalloped

19 (45 %)

16 (27 %)

15 (43 %)

20 (57 %)

8 (23 %)

27 (77 %)

- Thin scalloped

15 (36 %)

27 (47 %)

27 (64 %)

15 (36 %)

11 (26 %)

31 (74 %)

Gingival phenotype

Gingival contour

Table 2 Comparison of clinical parameters between gingival phenotype and gingival contour (mean (SD))
Gingival phenotype
PD (mm)
CI
LI
RE (mm)
CI
LI
GW (mm)
CI
LI
PH (mm)
CI
LI

Gingival Contour

Thick

Thin

Thick flat

Thick scalloped

Thin scalloped

1.78 (0.40)
1.76 (0.31)

1.77 (0.30)
1.82 (0.30)

1.74 (0.37)
1.80 (0.30)

1.81 (0.39)
1.83 (0.35)

1.76 (0.25)
1.80 (0.29)

-1.70 (0.41)
-1.70 (0.49)

-1.60 (0.53)
-1.56 (0.49)

-1.62 (0.42)
-1.67 (0.49)

-1.79 (0.41) †
-1.64 (0.49)

-1.50 (0.57) ‡
-1.54 (0.49)

5.51 (1.10)
5.48 (1.25)

4.84 (1.21) **
4.82 (1.21) *

5.96 (1.05)
5.87 (1.21)

5.11 (1.19) ††
4.95 (1.10) ††

4.54 (1.01) ‡‡
4.58 (1.10) ‡‡

3.84 (0.94)
3.35 (0.98)

4.23 (0.74) *
3.83 (0.72) **

3.06 (0.66)
2.86 (0.76)

4.41 (0.56) ††
3.97 (0.64) ††

4.38 (0.65) ‡‡
4.03 (0.61) ‡‡

*    significant difference between
**   significant difference between
‡    significant difference  between
‡‡  significant difference between
†    significant difference between
††  significant difference  between

     thick&thin
     thick&thin
     thick flat&thin scalloped  
     thick flat&thin scalloped  
     thick flat&thick scalloped
     thick flat&thick scalloped  

P < 0.01
P < 0.001
P < 0.01
P < 0.001
P < 0.01
P < 0.001

Table 3 The relationship between gingival parameter and tooth shape.
Tooth shape (%)

Gingival parameter
Gingival phenotype
Gingival contour

* statistically significance (p<0.05)

ovoid

square

triangular

Thick

47.10*

41.20*

11.80

Thin

25.80

36.40*

37.90*

Thick flat

39.10

56.50*

4.30

Thick scalloped

42.90*

31.40

25.70

Thin scalloped

21.40

33.30

45.20*
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Discussion

The present study evaluated the prevalence
and characteristics of gingival phenotype in Thai-young
adults. We found that the majority of subjects presented
with a thin gingival phenotype with scalloped gingival
contour. The subjects were dental students who tended
to have healthy periodontal condition and good oral
hygiene practice. Assessment of gingival phenotype
should be done only when the gingival tissue is not
inflamed. ;otherwise, misinterpretation can occur.
There is wide variation in the definitions used
to classify gingival phenotype. Some studies classified
the phenotype based on gingival thickness into thick
and thin phenotypes.8,12,13 Other studies considered
tooth morphology in addition to gingival morphology
and thickness.1,6,14 Currently, there is no consensus
definition and categorization of gingival phenotype.17
Thus, the term gingival phenotype was used in the
present study and evaluated using two methods.
We found that 66 % of the subjects had thin
gingival phenotype and thin-scalloped gingival contour.
This result is different from those of previous studies
which, overall, a thick gingival phenotype (51.90 %) was
found more often compared with a thin phenotype,
according to a systematic review.17 Difference in prevalence
of gingival phenotype between studies may be due to study
criteria in the examination or survey. In the systematic
review, entire anterior teeth and/or premolars were
included in the analysis, while only maxillary incisors were
evaluated in our study. However, the high prevalence
of a thin-scalloped gingival contour in our study was
similar to that of a previous investigation.14
No association between gingival phenotype and
gender was found in our subjects, which is in agreement
with other studies.20,21 However, in Caucasians and Indians,
a significant association was found between gender and
gingival phenotype.14,18 In these studies, male maxillary central
incisors were associated with a thick gingival phenotype
while those of females were associated with a thin gingival
phenotype. The prevalence of a specific gingival phenotype

may vary depending on ethnic genetic variations that impact
tooth morphology and the periodontium.18
All subjects presented with a low PD, demonstrating
healthy periodontal status. The mean GW of the upper
incisors was 5.08±1.21 mm, which was similar to previous
studies.6,14,22 Thus, 5 mm GW was used to classify subjects
in Table 1. GW represents the zone of keratinized gingiva
which the greatest width usually found in the maxillary
anterior region.23 A wider zone of keratinized tissue width
was significantly associated with a thick phenotype,
while a narrower zone was significantly associated with
a thin phenotype. This relationship has been noted in other
studies.6,14 Broad keratinized tissue zone in combination
with a thick gingival phenotype may lead to the low
incidence of gingival recession seen in those areas after
nonsurgical periodontal therapy.8
Transparency probing, and visual assessment were
used for gingival evaluation in our study. Transparency
probing was originally used for determining the gingival
thickness on the facial aspect of dental implants.13
Subsequently, visual assessment was used as a simple
method for clinical practice.14 However, a significant
difference between visual assessment versus transparency
probing and direct measurement was demonstrated.
Visual assessment always detected a thin phenotype
when the gingival thickness was less than 0.6 mm, and
a thick phenotype when the thickness more than 1 mm.
When using transparency probing, a thin phenotype was
detected if the gingival thickness was 0.6 mm while
finding a thick phenotype when the gingival thickness
was more than 1.2 mm.12 The use of transparency probing
provides a similar assessment compared to using direct
measurement and thus, it is more reliable to evaluate
gingival thickness compared with visual assessment.
We found that in both thick and thin gingiva,
the PH seen in scalloped contour, which was usually
>4 mm, was significantly higher compared with that of
the flat type. It has been stated that a scalloped contour
will be assessed when the PH is >4 mm.24 In the present

		

Sutthiboonyapan et al., 2019

309

study, the 4 mm PH was used to categorize patient to
determine gingival contour and our findings supported
the previous statement. This finding demonstrated that
although visual assessment was accurate for categorizing
the gingival contour as scalloped or flat, it is not accurate
for determining gingival thickness. Therefore, we suggest
that both methods should be used to analyze gingival
morphology. Gingival thickness should be assessed by
transparency probing and gingival contour should be
determined by visual assessment. Measuring PH and using
4 mm as the break point should be used to determine
the gingival contour leading to more accurate risk assessment.
Square tooth morphology was found the most
in our subjects. Females tended to have square and
ovoid tooth shape and males have square and triangular
tooth shape, however no significant association between
gender and tooth shape was found. Our results were different
from another study that showed females were associated
with triangular shape while males  were associated with
square tooth shape.25 The ethnicities of the subjects
between studies may explain these disparate findings.
The gingival contour affects the visual appearance
of tooth shape. The association between gingival phenotype
and tooth shape was shown in several studies.1,6,14,26
Thick gingiva was associated with a square (short-wide)
tooth shape and thin gingiva was associated with a tapered
(long-narrow) tooth shape. We identified a scalloped
contour in both thick and thin phenotypes in teeth
where the interproximal lines converged cervically.
Moreover, a previous study determined that a scalloped
gingival contour was found along with slender teeth,
regardless of gingival thickness.14 In our study, tooth shape
was classified into 3 types and each type was significantly
associated with a different gingival contour. A thick-flat
gingival contour was associated with square teeth, a
thick-scalloped gingival contour was associated with
ovoid teeth, while a thin-scalloped gingival contour was
associated with triangular teeth.
In this study, we included subjects with no
history of orthodontic treatment, because tooth position
may affect the gingival phenotype. If the teeth are not

in alignment in a facio-palatal position, different gingival
thicknesses and tooth morphology may be present
between teeth. This condition may result in different
gingival phenotypes/contours seen between the left
and right central and lateral incisors. Thus, representative
characteristics needed to be determined at the subject
level. The process used to determine the subject level
characteristics was based on previous studies.12,14
The present study highlights the possible impact
of ethnicity on teeth and soft tissue variations. Thai
young adults tend to have a thin gingival phenotype
and slender teeth, thus, may have higher esthetic risk
after dental treatment. Clinicians should be aware of
these differences to modify the patient’s treatment
plan accordingly to each individual. A future study may
be conducted to determine gingival phenotype using
ultrasound or CBCT in addition to the two gingival
assessment methods used in our study to confirm the
reliability of the assessment. A long-term esthetic risk
assessment on maxillary anterior teeth should also be
performed amongst different gingival phenotype.

Conclusions

A thin gingival phenotype with scalloped gingival
contour was most commonly found in the maxillary
incisors of this Thai-young adult group. A thin phenotype
was associated with slender teeth, higher papilla height,
and narrower gingival width, while a thick phenotype
was associated with square teeth, less papilla height, and
wider gingival width. Transparency probing in combination
with visual assessment should be used for optimally
evaluating the gingival phenotype. The identification of
a scalloped gingival contour can be confirmed when
the papilla height is > 4 mm. Gingival phenotype and
contour should be determined in routine periodontal
examination.
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Abstract

This study aimed to investigate the association between skeletal bone mineral density (BMD) and periodontitis in
postmenopausal women of the Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT) workers. This cross-sectional
study comprised of 395 postmenopausal women, aged 35-82 years old. BMD was assessed at three skeletal sites
by using dual-energy X-ray absorptiometry. BMD values at each site were converted into T-scores. The t-score at
the worst site was used to categorize each participant into osteoporosis, osteopenia, or normal BMD groups. The
periodontal assessments included probing depth (PD), clinical attachment level (CAL), plaque score, and number
of remaining teeth. The participants were classified into the no/mild periodontitis or moderate/severe periodontitis
groups. The mean BMD between the periodontitis groups and the mean periodontal variables between BMD categories
were compared. The degree of association between the BMD groups and periodontitis, adjusted for known confounders,
was analyzed using binary logistic regression. Comparing the two periodontitis groups, there was no significant difference
in the mean BMD at any skeletal sites or at the worst site. Among the BMD groups, there was no significant difference
in mean number of remaining teeth, mean PD, and mean plaque score, while the mean CAL difference of 0.3 mm
was demonstrated between the osteopenia and osteoporosis groups. (P<0.001). After adjusting for confounders,
there was no significant association between osteoporosis and periodontitis in postmenopausal participants, whereas
increasing age and plaque score > 40 % were the factors significantly associated with moderate/severe periodontitis
(P<0.05). There was no significant association between osteoporosis and periodontitis in postmenopausal women
of the EGAT population. However, studies in various populations should confirm this finding.
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Introduction

Periodontitis is a chronic inflammatory disease.
Besides the bacterial plaque biofilm which is the key
etiologic factor of periodontitis; other factors, such as
genetics, smoking, and various systemic conditions may
also trigger the host immune system and hasten the
disease progression.1 In the literature, osteoporosis is
one of the potential risk factors leading to a more severe
periodontal breakdown.1
Osteoporosis is a systemic skeletal bone disease
that results in decreased bone mineral density (BMD),
weakened bone architecture, and increased risk of bone
fracture.2 This condition is usually found in the elderly
and especially in postmenopausal women.2 Previous
surveys with Thai women aged 40-80 years old,3 according
to the Thai BMD reference, showed that the prevalence
of osteoporosis and osteopenia was 14-20 % and 27-37 %,
respectively. Both osteoporosis and periodontitis are chronic
diseases demonstrating cumulative effect with age and
feature bone loss. Moreover, these two diseases share
several common risk factors including age, sex, body
size, socioeconomic status, smoking, diabetes, and alcohol
consumption.4 Therefore, there is a biological possibility
that periodontal destruction is influenced by systemic
bone loss.5,6
Associations between decreased BMD or
osteoporosis and periodontitis were well documented
in the literature; however, the association of these two
diseases in postmenopausal women was still inconclusive.1
This may be attributed to the differences in sample size,
population groups, methods of investigation, and surrogate
outcomes of periodontal disease. Only one study7 reported
the association between osteoporosis and periodontal
disease in the Thai population. However, the influence
of confounding factors was not analyzed. Therefore, the
objective of this study was to investigate the association
between skeletal BMD and periodontitis, controlling for known
confounding factors, in a large sample of postmenopausal
women of the Electricity Generating Authority of Thailand
(EGAT) population.

Materials and Methods

This cross-sectional study was conducted on
postmenopausal women who were current and ex-employees
of the EGAT with the initial aim of studying cardiovascular
risk factors. The survey was extended to investigate
skeletal BMD and periodontal disease. The cohort
profile of the EGAT surveys has been previously described.8
Our study included two consecutive participant groups,
174 participants (35-60 years old) from the second
survey of the third cohort (EGAT 3/2, June-August 2014),
and 221 participants (60-82 years old) from the fifth
survey of the first cohort (EGAT 1/5, June-August 2012).
The study protocol was approved by the Human
Research Ethics Committee of the Faculty of Dentistry,
Chulalongkorn University and the Institutional Review
Board and Committee on Human Rights Related to
Research Involving Human Participants, Faculty of Medicine,
Ramathibodi Hospital, Mahidol University, Thailand. The
participants gave informed consent prior to the study.
The participants’ sociodemographic and health-related
characteristics including age, diabetes, body mass index
(BMI), smoking status, alcohol consumption, monthly
income, education level, medications (including calcium/
vitamin D supplements, hormone replacement therapy,
and anti-bone resorption drugs) and menopausal age
were acquired via questionnaires, interviews, physical
examinations, and laboratory tests of blood chemistry
by trained personnel from Ramathibodi Hospital. The
data were stratified as shown in Table 1.
The participants’ BMD was assessed using dual
energy X-ray absorptiometry (DXA) analysis unless they
met any of the exclusion criteria or conditions potentially
affecting bone metabolism or DXA analysis: 1) any lesions
or artifact at the L1–L4 vertebrae, 2) low-energy fracture
at any site, 3) traumatic fracture involving the spine or
femur, 4) any treatment and/or illness expected to
affect bone metabolism except calcium/vitamin D
supplementation, hormone replacement therapy, and
anti-bone resorption drugs, 5) spinal surgery (such as
orthopedic implant, laminectomy, or vertebroplasty),
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6) early or surgical menopause and/or orchiectomy, or
7) scoliosis of the lumbar spine, with a Cobb angle of
more than 20 degrees.9
The BMD assessment was performed as previously
described.10 The participants underwent DXA (QDR
4500W; Hologic, Bedford, MA) at the lumbar spine (L1-L4)
and left proximal femur (femoral neck and total hip). A
daily quality control procedure was performed every
morning, using a spine phantom, to assure an accuracy
of the machine to be greater than 98.5 %. The participant’s
examined site BMD was converted to the T-score using
the mean BMD and standard deviation (SD) of the three
skeletal sites from non-Hispanic white women aged
20–29 years old from the United States National Health
and Nutrition Examination Survey (US NHANES)11 as
normal reference values.2

to the nearest millimeter on six sites per tooth: mesio-buccal,
mid-buccal, disto-buccal, mesio-lingual, mid-lingual, and
disto-lingual. The PD was the distance from the free gingival
margin to the bottom of the gingival sulcus/pocket. The
RE was the distance from the cementoenamel junction
(CEJ) to the free gingival margin. The clinical attachment level
(CAL), was the sum of the PD and RE.12 The examinations
were performed by eight periodontists who were calibrated
for the periodontal measurements prior to the survey. The
intraclass correlation coefficient (ICC) for the inter-examiner
agreement on PD and RE was 0.83 and 0.86, respectively.
The intra-examiner agreement on PD was 0.87-0.94 and
for RE was 0.94-0.99. The percent of inter-examiner agreement
(within ±1 mm) for PD and RE was 99.75 % and 100 %,
respectively. The percent of intra-examiner agreement for
PD and RE was 99.02 % - 100 % and 100 %, respectively.
T-score = patient’s BMD- mean BMD of young normal adults
At the end of the dental examination, each participant
                       SD of BMD of young normal adults
was given a report of their dental treatment needs.
The worst site T-score in each participant was
The periodontitis case definitions of the Centers
used to categorize the participant’s BMD status into the
for Disease Control and Prevention-American Academy
2
groups according to the WHO guidelines: (1) osteoporosis:
of Periodontology (CDC-AAP)13 were used to define the
T-score > 2.5 SD below the reference values; (2) osteopenia:
participants’ periodontal condition as stated: “no periodontitis:
T-score ranged from 1-2.5 SD below the reference values;
no evidence of mild, moderate, or severe periodontitis;
(3) normal: T-score above the osteopenia cutoff.		 mild periodontitis: >2 interproximal sites with CAL >3 mm,
Participants who were at risk for bacterial endocarditis
and >2 interproximal sites with PD >4 mm (not on the same
or hematogenous joint infection, undergoing hemodialysis,
tooth) or 1 site with PD >5 mm; moderate periodontitis:
or requiring antibiotic prophylaxis were excluded from the
>2 interproximal sites with CAL >4 mm (not on the same
dental examinations. Individuals who were fully edentulous
tooth), or >2 interproximal sites with PD >5 mm (not at
or unwilling to have a dental examination were also excluded.
the same tooth); severe periodontitis: >2 interproximal
The dental examinations, similar to the previous EGAT study
sites with CAL > 6 mm (not on the same tooth) and >1
12
protocol, consisted of the determination of the number
interproximal site with PD 5 mm.” For data analyses, the
of remaining teeth, presence of supragingival plaque,
participants were categorized into two periodontal groups
probing depth (PD), and gingival recession (RE). All fully
based on different clinical treatment needs:14 (1) no/mild
erupted teeth, except third molars and retained roots
periodontitis and (2) moderate/severe periodontitis.
were examined. The presence of supragingival plaque
All analyses were performed using a standard
was assessed by running a probe across two sites per
software package (IBM SPSS, Statistics for Windows,
tooth: mesio-buccal and mid-buccal aspects in quadrants
Version 24.0, IBM Corp., Armonk, NY). The participants’
1 and 4 and mesio-lingual and mid-lingual aspects in
variables were described as frequency distributions and/
quadrants 2 and 3. PD and RE were measured using a
or mean ± SD. The independent sample t-test was used
PCP-UNC15 probe in millimeters and were rounded down
to compare the mean skeletal BMD between the two
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periodontal groups. One-way analysis of variance (ANOVA)
with Bonferroni post-hoc test was used to compare the
mean periodontal variables between BMD status. The
association between BMD status and periodontitis were
determined using the Pearson’s chi-square test. Binary
logistic regression analysis was used to investigate the
degree of association between BMD status and the risk
of having moderate/severe periodontitis, along with
other variables of interest. These variables were age,
plaque score, diabetes, BMI, smoking, alcohol consumption,
income, education, medications (calcium/vitamin D
supplements, hormone replacement therapy, and anti-bone
resorption drugs) and menopausal age. Variables were also

used to adjust for confounding effects. The crude (unadjusted)
and adjusted odds ratios (ORs) and their confidence
intervals (CIs) were calculated for each variable. For all
statistical tests, significance was considered at P<0.05.

Results

Of the 494 postmenopausal participants, 99
individuals were excluded due to incomplete medical
or dental records, leaving 395 participants in the study.
The participants’ sociodemographic and health-related
characteristics according to the periodontal status are
demonstrated in Table 1.

Table 1 Characteristics of participants according to the periodontal status
Characteristic
Age (years), mean ± SD
Plaque score, n (%)  
80-100%
40-79%
0-39%
BMD status, n (%)
Normal
Osteopenia
Osteoporosis
Diabetes, n (%)
Poorly controlled (HbA1c>7%)
Well controlled (HbA1c<7%)   
No
BMI (kg/m2),n (%)
Underweight (<18.5)     
Normal (18.5-22.9)
Overweight (>23)
Smoking status, n (%)
Current smokers
Former smokers
Non-smokers
Alcohol consumption, n (%)
Current drinkers  
Former drinkers
Non-drinkers

No/mild periodontitisa
(n=89)

Moderate/severe
periodontitisa
(n=306)

Total
(n=395)

P valueb

56.0 ± 10.3

62.4 ± 8.4

61.0 ± 9.2

<0.001

12 (13.5)
59 (66.3)
18 (20.2)

112 (36.6)
161 (52.6)
33 (10.8)

124 (31.4)
220 (55.7)
51 (12.9)

<0.001

11 (12.4)
54 (60.6)
24 (27.0)

39 (12.7)
152 (49.7)
115 (37.6)

50 (12.7)
206 (52.1)
139 (35.2)

4 (4.5)
6 (6.7)
79 (88.8)

19 (6.3)
13 (4.2)
274 (89.5)

23 (5.8)
19 (4.8)
353 (89.4)

0.54

6 (6.7)
42 (47.2)
41 (46.1)

13 (4.2)
111 (36.3)
182 (59.5)

19 (4.8)
153 (38.7)
223 (56.5)

0.07

0 (0.0)
0 (0.0)
89 (100.0)

2 (13.0)
13 (31.5)
291 (55.5)

2 (0.5)
13 (3.3)
380 (96.2)

<0.001

3 (3.4)
21 (23.6)
65 (73.0)

4 (1.3)
70 (22.9)
232 (75.8)

7 (1.8)
91 (23.0)
297 (75.2)
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Table 1 Characteristics of participants according to the periodontal status (cont.)
Characteristic

No/mild periodontitisa
(n=89)

Moderate/severe
periodontitisa
(n=306)

Total
(n=395)

Income (Baht/month), n (%)   
15 (16.9)
84 (27.5)
99 (25.1)
< 20,000
20,000-49,999
25 (28.1)
107 (35.0)
132 (33.4)
49 (55.1)
115 (37.6)
164 (41.5)
> 50,000
Education level, n (%)
21 (23.6)
94 (30.7)
115 (29.1)
< Bachelor’s degree
> Bachelor’s degree
68 (76.4)
212 (69.3)
280 (70.9)
Medicationsc, n (%)
Yes
19 (21.3)
71 (23.2)
90 (22.8)
No
70 (81.7)
235 (76.8)
305 (77.2)
Menopausal age (years),
mean ± SD
47.2 ± 5.4
48.5 ± 5.5
48.2 ± 5.5
a
13
CDC-AAP periodontitis case definitions.
b
Independent sample t-test for continuous data; Pearson’s chi-square test for categorical data.
c
Medications comprised of calcium/vitamin D supplements, hormone replacement therapy, and anti-bone resorption drugs.

The participants’ age ranged from 35 to 82
years old (mean ± SD = 61.0 ± 9.2). The prevalence of
moderate/severe periodontitis was 77.5 %. Only 12.9 %
of the participants had fair oral hygiene (plaque score
<40 %). The prevalence of diabetes was 10.6 %, with
5.8 % poorly controlled and 4.8 % well controlled diabetes.
More than half (56.5 %) of the participants were overweight.
Only 3.8 % reported ever smoking, of which only two
participants (0.5 %) were current smokers. In addition,
1.8 % of the participants currently drink alcohol. Less
than half (41.5 %) of the participants had a monthly
income of at least 50,000 Thai Baht. Moreover, 70.9 %
of the participants had at least a bachelor’s degree.
Postmenopausal women comprised of 44 % of the
total female participants of the two surveys. The mean age

P valueb

0.01
0.23
0.71

0.06

at menopause was 48.2 ± 5.5 years. Of these participants,
6.1 % had premature menopause15 (<40 years of age);
14.7 % had early menopause15 (40 to <45 years of age).
Almost 23 % of the study participants (22.8 %) received
medications that enhanced or stabilized their BMD including
calcium (22 %)/vitamin D supplements (3.5 %), hormone
replacement therapy (1 %), and anti-bone resorption
drugs (0.3 %). Comparing the two periodontal status
groups, there were significant differences in age, plaque
score, smoking status and income observed.
The participants’ BMD status according to their
periodontal status is shown in Table 1. The prevalence
of participants with osteopenia and osteoporosis was
52.1 % and 35.2 %, respectively. The mean BMD according
to periodontal status is demonstrated in Table 2.

Table 2 BMD according to the periodontal status (Mean ± SD) (g/cm2)
Sites of measurement

No/mild periodontitis

Moderate/severe periodontitis

Femoral neck*

0.658 ± 0.107

0.646 ± 0.114

Total hip*

0.838 ± 0.126

0.816 ± 0.126

Lumbar spine*

0.877 ± 0.120

0.840 ± 0.132

The worst site*
0.658 ± 0.107
*No significant difference between periodontal status (P>0.05), by using independent sample t-test.
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0.646 ± 0.113

Among the three skeletal sites examined, the
femoral neck most commonly demonstrated the worst site
BMD with a prevalence of 99.2 %. There was no significant
difference in the mean BMD at any skeletal sites or at the
worst site between the two periodontal groups.
Pearson’s correlation coefficients between the
worst site BMD and periodontal variables are shown in Table 3.
The worst site BMD significantly correlated with
the number of remaining teeth (r=0.15) and mean CAL
(r=-0.14) (P<0.05), but was not significantly correlated
with mean PD and plaque score.
The participants’ periodontal variables according
to the BMD status are illustrated in Table 4.

The mean periodontal variables between the
BMD status groups were compared using ANOVA. There was
no significant difference in the mean number of remaining
teeth, mean PD, and mean plaque score between the
BMD groups. The mean CAL of the osteoporosis group
was higher than the osteopenia and normal BMD groups.
A significant difference in the mean CAL between the
osteopenia and osteoporosis was observed with the
mean difference of 0.3 mm (P= 0.03).
The association between BMD status and
periodontitis was identified by the Pearson’s chi-square
test Figure 1.

Table 3 Correlation between the worst site BMD and periodontal variables
Number of remaining teeth

Plaque score

Mean PD

Mean CAL

0.15*

-0.03

0.05

-0.14*

The worst site BMD

* Significant correlation at P<0.05, by using Pearson’s correlation coefficients.

Table 4 Periodontal variables according to the BMD status (Mean ± SD)
Number of
remaining teeth

Plaque score
(%)

Mean PD
(mm)

Mean CAL*
(mm)

Normal (n=50)

23.6 ± 5.8

63.4 ± 21.5

2.3 ± 0.6

2.6 ± 0.9

Osteopenia (n=206)

23.7 ± 5.3

65.3 ± 23.8

2.2 ± 0.5

2.6 ± 0.9

Osteoporosis (n=139)

21.8 ± 6.6

67.2 ± 23.7

2.3 ± 0.5

2.9 ± 1.2

Total (n=395)

22.7 ± 5.9

65.7 ± 23.5

2.2 ± 0.5

2.7 ± 1.0

Variables

* Significant different between the osteoporosis and osteopenia groups (P=0.03) with the mean CAL difference of 0.3 mm, using ANOVA and
Bonferroni post-hoc analysis.

Figure 1 Proportion of participants in the 2 periodontitis groups according to the BMD status.
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The percentage of participants with periodontitis
was the highest in the osteoporosis group, with descending
percentages found in the normal and osteopenia groups.
In contrast, the percentage of the no/mild periodontitis
participants was the highest in the osteopenia group,
with descending percentages found in the normal and

osteoporosis groups. However, there was no significant
association between the periodontitis groups and BMD
status observed (P=0.15).
The degree of association between BMD status
and periodontitis was analyzed using binary logistic
regression (Table 5).

Table 5 Crude and adjusted odds ratios and 95% confidence intervals for the risk of moderate/severe periodontitis in the study population.
Variables
Age (1 year)
Plaque score
80-100 %
40-79 %
0-39 %a
Bone status
Osteoporosis
Osteopenia
Normala
Diabetes
Poorly controlled
Well controlled
Noa
BMI (kg/m2)
Overweight
Underweight
Normala
Alcohol consumption
Current drinker
Former drinker
Non-drinkera
Income (Baht/month)
<20,000
20,000-49,999
> 50,000a
Education
< Bachelor’s degree
> Bachelor’s degreea
Medicationb (yes)
Menopausal age (1year)

Crude*

Adjusted*

OR

95%CI

OR

95%CI

1.09

1.06-1.12‡

1.09

1.06-1.13‡

5.09
1.49

2.23-11.64‡
0.78-2.84

5.94
1.84

2.47-14.27‡
0.91-3.71

1.35
0.79

0.61-3.01
0.38-1.66

0.70
0.61

0.29-1.70
0.27-1.34

1.37
0.63

0.43-4.14
0.23-1.70

-

-

1.68
0.82

1.03-2.74‡
0.29-2.30

-

-

0.37
0.93

0.82-1.71
0.53-1.64

-

-

2.37
1.82

1.25-4.54†
1.05-3.16†

-

-

1.44

0.83-2.48

-

-

1.21
1.00

0.64-2.30
0.95-1.06

-

-

reference group
Medications comprised of calcium/vitamin D supplements, hormone replacement therapy, and anti-bone resorption drugs.
* ORs and 95% CIs were obtained by binary logistic regression analysis using individuals with no/mild periodontitis as the reference group.
Adjusted by age, plaque score, diabetes, BMI, alcohol consumption, income, education, medications, and menopausal age.
† P <0.05 and >0.01.
‡ P <0.001.
a

b
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In the unadjusted analysis, osteoporosis was not
significantly associated with moderate/severe periodontitis.
Increasing age (1-year increment), having a plaque score
>80 %, being overweight, and having an income less
than 50,000 Baht were significantly associated with
moderate/severe periodontitis. After adjusting for
confounders, increasing age, and having a plaque score
>80 %, were factors significantly associated with moderate/
severe periodontitis (P<0.001).

Discussion

The main objective of this study was to determine
the association between skeletal BMD and periodontitis
in postmenopausal participants of the EGAT population.
In our study, the significant difference in the mean CAL
of 0.3 mm was demonstrated between the osteoporosis
and osteopenia groups, suggesting the greater severity
of periodontitis as BMD status worsened. However, the
association between osteoporosis and moderate/severe
periodontitis was not significantly demonstrated in the
bivariate logistic analysis after adjusting for age, plaque
score, diabetes, BMI, smoking habit, alcohol consumption,
income, education, medications (calcium/vitamin D
supplements, hormone replacement therapy, and anti-bone
resorption drugs) and menopausal age. When analyzing
the data using different periodontitis grouping (non-severe
and severe periodontitis groups), there were also no
significant association between osteoporosis and severe
periodontitis (data not shown). Our results correlated
with the findings of other studies,16-19 but may not concur
with several previous studies.20-28
In our study, the mean BMD and standard
deviation of the non-Hispanic white women aged 20-29
years11 was used as a normal reference in calculating
T-score based on the WHO recommendations.2 Even
though there was the recommendation of using the
normal reference mean of the same ethnic and sex,29,30
there was not enough information regarding the mean
and standard deviation of skeletal BMD values of all
three examination sites in Thai women aged 20-29 years.

Worldwide prevalence of osteoporosis is difficult
to determine because of the differences in definitions
and diagnosis. In our study, the prevalence of osteopenia
and osteoporosis in participants aged 35-82 years old
was 35 % and 52 %, respectively. These findings were
similar to those of a Thai study.3 Using the Thai BMD
reference, the prevalence of osteoporosis increased
after the age of 50, reaching a level of more than 50 %
after the age of 70.3 According to the U.S. Department
of Health and Human Services 2010,31 29 % of non-hispanic
white women was diagnosed as having osteoporosis.
The reason of the lower prevalence of osteoporosis in
Caucasians may be partly explained by the smaller
builds in our participants, as compared with the Caucasians.32
The bones in our participants are likely to be smaller due
to the areal-based nature.
In this study, the mean BMD differences between
the periodontal groups at various skeletal sites and at
the worst site ranged from 0.012 to 0.037 g/cm2. Even
though there was no significant difference in the mean
BMD between the periodontitis groups, it is important
to note that a decrease of 0.01 g/cm2/year in total hip
BMD is associated with an increased risk of fragility
fracture with adjusted odds ratio of 1.15 (95%CI: 1.01;
1.32) in women.33
The periodontitis case definitions of the CDC-AAP
recommended for population-based surveillance of
periodontitis13 was used in our study. The results demonstrated
that 79 % of our participants had periodontitis (data not
shown). Using the same CDC-AAP definitions, the prevalence
of periodontitis in asian american women age 30 years or
older from the NHANES 2011-2012 data34 was 37.4 %. The
almost 2-fold higher prevalence of periodontitis in our study
were mainly due to the large percentage of our participants
(87.4 %) with poor oral hygiene.
In our study, the worst site BMD was positively
correlated with number of remaining teeth and negatively
correlated with the mean CAL. However, when analyzing
the association between the BMD groups and mean
periodontal variables, there was no significant difference
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in the mean number of remaining teeth, mean PD and
mean plaque score between the BMD groups. In our
study, plaque score was assessed, while plaque index
or calculus index were evaluated in other studies.16,18
Although different variables used to assess oral hygiene
status, our result was similar to previous studies16,18 that
reported no association between oral hygiene and BMD
status. The non-significant correlation between the
mean number of remaining teeth and mean PD found
in our study concurred with previous studies.17,19,35,36 One
study35 reported no significant difference in periodontal
status as determined by PD, RE and gingival bleeding
between osteoporotic women and women with normal
BMD. Another study17 reported no significant correlation
between systemic BMD and mean PD and number of
missing teeth in women aged 46-55 years old. Moreover, there
are two studies that reported a non-significant correlation
between skeletal BMD and number of remaining teeth36
and the deepest probing depth site per person19 in
postmenopausal women. These study results suggest
that systemic bone mass may not be an important factor
in the pathogenesis of periodontitis in postmenopausal
women. In contrast, previous studies conducted with
asian postmenopausal women reported a lower mean
number of remaining teeth with worsening BMD status.25,37
The longitudinal study in postmenopausal japanese
women37 reported decreased BMD of the lumbar spine
and femoral neck were associated with the number of
tooth loss. When interpreting results, it is important to note
that the underlying cause for tooth loss was often unknown.
Our finding of a negative correlation between the
worst site BMD or worsened BMD status and mean CAL was
similar to the cross-sectional study in Thai postmenopausal
women7 that reported significant correlation between
decreased lumbar BMD and increased percentage site of
CAL 3-4 mm in the posterior teeth. However, that study
did not report the degree of association in the regression
model. In contrast, a study of postmenopausal caucasian
women5 reported no significant correlation between
skeletal BMD and CAL. However, they found a significant

correlation between skeletal BMD and interproximal
alveolar bone loss.
In our study, the significant difference in mean
CAL was observed only between the osteoporosis and
osteopenia groups. The non-significant difference in the
mean CAL between the osteoporosis and normal BMD
groups may be explained by the small sample size of
the normal BMD group. In the literature, the significant
inverse association between BMD and CAL were well
documented in postmenopausal women.20,21,38,39 The
summary of the results were shown in the systematic
review and meta-analysis40 which reported a mean CAL
difference of 0.34 mm between the osteoporosis and
normal BMD groups. The cohort study of postmenopausal
women from Buffalo Clinical Center of the Observational
Study21 reported significant associations between BMD
of the spine, forearm, whole body, the worst site T-score
and CAL among women without subgingival calculus
after adjusting for age, smoking habit, education level
and time since last dental cleaning. That study results
also suggested that age and oral hygiene were important
modifiers of the association between systemic BMD and
periodontal disease.
The effect of smoking as a confounder was not
analyzed in the binary logistic regression model since
there were only two smokers who participated in our study.
In the literature, early or premature menopause results
in decreased estrogen hormone leading to decreased
skeletal BMD and osteoporosis.2,15 In contrast, a history
of taking oral contraceptives or medications including
calcium or vitamin D supplements, hormone replacement
therapy or anti-bone resorption drugs were shown to
provide benefits in increasing or stabilizing skeletal bone
mineral bone density2,15 Thus, this study included time
since menopause and medications (calcium/vitamin D
supplements, hormone replacement therapy and anti-bone
resorption drugs) as confounders for data analysis, while
there was no available data regarding the history of
contraceptive use. Our study showed that after adjusting
for known confounders, the association of osteoporosis and
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moderate/severe periodontitis could not be demonstrated.
This non-significant association between BMD status and
periodontitis contradicted several reports of most postmenopausal women studies20,22-24,26,37 but concurred with
some studies as follows.16,18,19 A study of US postmenopausal
women19 found no significant association between five
periodontal variables including mean CAL and number
of sites with CAL of ≥ 4 mm as a unit of analysis and
systemic BMD, after controlling for age, smoking habit
and number of remaining teeth. Similarly, two other
large cross-sectional studies of postmenopausal women
in the United Kingdom16,18 found no significant association
between osteoporosis and periodontitis after adjusting
for several confounders.
Significant associations between osteoporosis and
periodontitis were also reported in other populations
of younger age groups,29 in both sexes.28,29 Even though
a significant association between osteoporosis and
periodontitis was not demonstrated in our postmenopausal
participants, there might be an association between
these two diseases in other Thai population groups.
Since osteoporosis and periodontitis are multifactorial
diseases, several unknown confounding factors may still
influence the association between these two diseases
and result in the non-significant finding.
The strengths of this study include its relatively
large sample size, use of DXA as it is the gold standard
of BMD assessment,2 full mouth periodontal examination
with calibrated periodontists, which is highly accurate
in assessing periodontal disease, and controlling for
several confounding factors in the data analysis. The
limitation of this study was oral bone density and/or
oral radiographs was not able to be assessed in the oral
examinations of our survey. Moreover, it was conducted
in only one population group; therefore, our findings
may not completely be able to generalize. Further
studies in other Thai populations need to be conducted
to confirm this finding.

Conclusion

Osteoporosis was not significantly associated with
moderate to severe periodontitis in the postmenopausal
women of the EGAT population. Increasing age and poor
oral hygiene are the factors that place individuals at risk
for periodontitis. However, the association between
skeletal BMD and periodontal disease need to be further
investigated in other population groups.
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Abstract

The aim of this study was to assess the effects of blood contamination on the apatite formation, pH and
ion release of three calcium silicate-based materials. ProRoot MTA (WMTA), Biodentine and TotalFill BC RRM putty
(TRRM) were exposed to blood (blood-contaminated condition) or normal saline (non-blood-contaminated condition)
for 24 hours. Samples were divided into 6 groups: WMTA without blood, WMTA with blood, Biodentine without blood,
Biodentine with blood, TRRM without blood and TRRM with blood. Three samples of each group were analysed for
apatite formation using X-ray diffractometer (XRD) and an energy-dispersive X-ray spectoscope (EDX) integrated into
a scanning electron microscope (SEM) after immersion in phosphate-buffered saline (PBS) for 1, 7, 14 and 28 days.
Five samples of each group were used to measure pH, calcium and silicon ion release using a pH meter and inductively
coupled plasma-optical emission spectrometer (ICP-OES) after immersion in deionized water for 1, 7, 14 and 28
days. Apatite formation was found in the blood-contaminated groups later than the non-blood-contaminated groups.
In both conditions, WMTA demonstrated apatite formation earlier than other materials. The pH and calcium ion
release of the materials were not significantly affected by blood contamination (P>0.05). Silicon ion release was
reduced in all blood-contaminated groups (P<0.05). Blood contamination delays apatite formation and decreases
silicon ion release of calcium silicate-based materials.
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Introduction

A characteristic of bioactivity is the ability to
form apatite when in contact with a serum-like
solution.1 The development of a carbonated apatite
surface after immersion in biological fluids is one of the

key elements for tissue adaptation.2 Apatite formation
provides clinical advantages by creating an appropriate
environment for cell differentiation and supporting hard
tissue formation.3,4
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Mineral trioxide aggregate (MTA) is a calcium
silicate-based material that is widely used in endodontic
procedures.5 An advantage of MTA is its bioactivity, which
results in the formation of a bond between mineralized
tissue and the material.6 The In vitro bioactivity of MTA has
been reported after immersion in phosphate-containing
fluids.7,8 Other advantages of MTA are the release of
inorganic ions and generating an alkaline pH.9 Calcium
ion release induces osteoblast proliferation, differentiation
and extracellular matrix mineralization.10 while silicon ions
are essential for metabolic processes associated with
bone calcification and inducing apatite precipitation.11
Several new calcium silicate–based materials
have been developed, aiming to improve MTA drawbacks
of a long setting time and tooth discoloration. Biodentine
(Septodont, Saint-Maur-des-Fosses, France) has a reduced
setting time by adding calcium chloride as a setting
accelerator and maintains tooth color stability with an
alternative radiopacifier.12,13 Another material is TotalFill
BC RRM putty (TRRM) (BUSA, BRASSELER, Savannah, GA,
USA), which is produced as a premixed putty product
to avoid mixing inconsistency. These materials are
recommended for the same clinical applications as MTA
because they exhibit similar properties.14,15
In clinical procedures such as endodontic surgery,
perforation repair, vital pulp therapy and regenerative
endodontics, MTA may come into contact with blood
during placement. The contamination of MTA by blood

has been investigated in a number of laboratory studies in
terms of the effects on its properties.16-18 Blood contamination
had a detrimental effect on the surface microhardness
of MTA and caused a change in the surface microstructure16
and compressive strength.17 In addition, exposure to
blood during setting has a negative effect on marginal
adaptation of MTA.18
In endodontic applications, it could be difficult
to completely avoid material surface contamination
with blood. Different calcium silicate-based materials
may show varying degrees of bioactivity, because of
differences in their compositions and ion releasing
properties.19,20 Thus, the aim of this study was to assess the
effects of blood contamination on the apatite formation,
pH and ion release of WMTA, Biodentine and TRRM.

Materials and Methods

Specimen Preparation
The study protocol was approved by the Human
Research Ethics Committee of the Faculty of Dentistry,
Chulalongkorn University (HREC-DCU 2017-051). Whole
fresh blood was collected from a healthy volunteer
after informed consent.
Three calcium silicate-based materials, ProRoot
MTA (WMTA) (Dentsply Sirona Endodontics, Tulsa, OK,
USA), Biodentine and TRRM were used. The compositions
of the test materials were given in Table 1.

Table 1 Composition of test materials.
Material

Composition

ProRoot MTA

Powder: tricalcium silicate, dicalcium silicate, tricalcium aluminate, bismuth oxide,
            calcium sulphate  dihydrate or gypsum
Liquid: water

(WMTA)
Biodentine

Powder: tricalcium silicate, dicalcium silicate, calcium carbonate, zirconium oxide, calcium oxide,
            iron oxide
Liquid: water, calcium chloride, a hydrosoluble polymer

TotalFill BC RRM

Calcium silicate, zirconium oxide, tantalum pentoxide, calcium phosphate monobasic, filler agents

(TRRM)
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The materials were prepared in accordance
with the manufacturer’s instructions. WMTA was mixed
with distilled water using a 3:1 powder-to-water ratio.
Biodentine was mixed by adding 5 drops of liquid into
the powder capsule and mixed for 30 seconds using an
amalgamator at 4,000 rotations/minute. TRRM was a
premixed putty material.
Plaster of Paris ring moulds21 (5 mm in diameter,
2 mm in height) were prepared and stored at 37°C in a
water bath for 24 hours. The moulds were placed on a
glass slide and then dropped with 10 µL of whole fresh
blood (blood-contaminated specimens) or 10 µL of
normal saline (non-blood-contaminated specimens).
The moulds were then filled with their respectively
prepared materials as follows.
    Group 1: WMTA exposed to normal saline
     (WMTA/non-blood)
    Group 2: WMTA exposed to blood
     (WMTA/blood)
    Group 3: Biodentine exposed to normal saline
     (Biodentine/non-blood)
    Group 4: Biodentine exposed to blood
     (Biodentine/blood)
    Group 5: TotalFill BC RRM exposed to normal saline
     (TRRM/non-blood)
    Group 6: TotalFill BC RRM exposed to blood
                 (TRRM/blood)
Each specimen was placed in an incubator for
24 hours (37 ± 1°C, >95 % relative humidity) to set.
After setting, the disc-shaped specimens were sterilised
with ultraviolet light for 30 minutes per side.
Apatite formation
Three specimens per group were individually
immersed in 5 ml of PBS 22 and stored at 37 ± 1°C for 1,
7, 14 and 28 days. The PBS was changed weekly. At each
time point, the specimens were dried in a vacuum
desiccator for 1 day. Apatite formation was analyzed using
a X-ray diffractometer (XRD) and an energy-dispersive
X-ray spectoscopy (EDX) that was integrated into a
scanning electron microscope (SEM).

XRD. Specimen phase composition was evaluated
using XRD (D8 Discover, Bruker, Karlsruhe, Germany). The
scan range was 10-65°2Ɵ with a scan speed of 2°2Ɵ per
minute. Phase identification was accomplished using search
match software using the ICDD database (International
Centre for Diffraction Data, Newtown Square, PA).
SEM and EDX. The specimens were mounted
on aluminum stubs and coated with platinum. The
specimen surface was observed using SEM (JSM-6610LV,
JEOL, Tokyo, Japan) at 10,000x. Elemental analysis was
performed using EDX (X-MaxN 50, Oxford instruments,
Oxfordshire, United Kingdom) and the data were used to
calculate the surface calcium-to-phosphorus atomic (Ca/P)
ratio (stoichiometric hydroxyapatite Ca/P ratio is 1.67).23
pH and Ion Release
Five specimens per group were individually
immersed in 5 ml of deionized water. The solutions
were collected after 1, 7, 14 and 28 days for evaluation.
The deionized water was replaced at the end of each
time point. The pH measurements were performed on
the collected solutions with a pH meter (710A, Thermo
Scientific Orion, USA). Calcium and silicon ion release were
measured by ICP-OES (OPTIMA 7300DV, PerkinElmer, USA).
Statistical Analysis
The pH and ion release were presented as
means and standard deviation. Two-way analysis of
variance with the Student t-test was used to determine
the significant differences between groups using IBM
SPSS software version 22.0 (IBM Corp., Armonk, NY, USA).
The results were considered statistically significant if
the p-value was less than 0.05.

Results

Apatite formation
After immersion in PBS for 1, 7, 14 and 28 days,
the crystal structure of hydroxyapatite on the materials was
determined by XRD. Surface morphology and elemental
composition of the materials were examined by SEM
and EDX. Representative data of each group were shown
in Figure 1, 2 and 3.
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Figure 1 Representative XRD, SEM and EDX data of WMTA/non-blood after immersion in PBS for 1, 7, 14 and 28 days (A, B, C and D respectively)
and WMTA/blood after immersion in PBS for 1, 7, 14 and 28 days (E, F, G and H respectively). = hydroxyapatite. SEM images of the
surface of test materials at x10,000 magnification, white arrow = spherical precipitates.

Figure 2 Representative XRD, SEM and EDX data of Biodentine/non-blood after immersion in PBS for 1, 7, 14 and 28 days (A, B, C and D respectively)
and Biodentine/blood after immersion in PBS for 1, 7, 14 and 28 days (E, F, G and H respectively). = hydroxyapatite. SEM images of the
surface of test materials at x10,000 magnification, white arrow = spherical precipitates.
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Figure 3 Representative XRD, SEM and EDX data of TRRM/non-blood after immersion in PBS for 1, 7, 14 and 28 days (A, B, C and D respectively)
and TRRM/blood after immersion in PBS for 1, 7, 14 and 28 days (E, F, G and H respectively).     = hydroxyapatite. SEM images of the surface
of test materials at x10,000 magnification, white arrow = spherical precipitates.

The WMTA/non-blood group
XRD detected hydroxyapatite crystals
(Ca10(PO4)6(OH)2, ICDD: 00-003-0747) at days 7, 14 and
28, but not at day 1 (Fig. 1A – 1D). SEM demonstrated
the amorphous and irregular surface at day 1 (Fig 1A),
then at days 7, 14 and 28, spherical precipitates formed
over the surface (Fig. 1B – 1D). EDX indicated the presence
of elements of oxygen (O), carbon (C), calcium (Ca),
phosphorus (P), silicon (Si), sodium (Na), bismuth (Bi)
and aluminum (Al). Ca/P ratio was 5.62 at day 1, then,
decreased to 1.85, 1.81 and 1.80 at days 7, 14 and 28,
respectively.
The WMTA/blood group
XRD found hydroxyapatite crystals at days 14
and 28, but not at days 1 and 7 (Fig. 1E – 1H). SEM
displayed spherical precipitates on the surface at days
14 and 28. EDX showed the presence of O, C, Ca, P, Si,
Na and Bi with Ca/P ratio of 8.14, 6.10, 1.91 and 1.84 at
days 1, 7, 14 and 28, respectively (Fig. 1E – 1H).
The Biodentine/non-blood group
XRD detected hydroxyapatite crystals at days
14 and 28, but not at days 1 and 7 (Fig. 2A – 2D). SEM
showed spherical precipitates over the surface at days

14 and 28. EDX revealed the presence of O, C, Ca, Si,
P, Na, zirconium (Zr) and chlorine (Cl) with Ca/P ratio of
6.64, 4.49, 1.95 and 1.80 at days 1, 7, 14 and 28, respectively (Fig. 2A – 2D).
The Biodentine/blood group
XRD detected hydroxyapatite crystals at day
28, but not at days 1, 7 and 14 (Fig. 2E – 2H). At days
28, spherical precipitates were found over the surface
under SEM. EDX revealed the presence of O, C, Ca, Si,
P, Na, Zr and Cl with Ca/P ratio of 7.73, 6.32, 4.54 and
1.85 at days 1, 7, 14 and 28, respectively (Fig. 2E – 2H).
The TRRM/non-blood group
XRD detected hydroxyapatite crystals at days
14 and 28, but not at days 1 and 7 (Fig. 3A –3D). SEM
showed spherical precipitates over the surface at days
14 and 28 (Fig. 3C –3D). EDX revealed the presence of
O, C, Ca, P, Si, Na, Zr and tantalum (Ta) with Ca/P ratio
of 11.31, 5.04, 1.89 and 1.81 at days 1, 7, 14 and 28,
respectively (Fig. 3A – 3D).
The TRRM/blood group
XRD detected hydroxyapatite crystals at day
28, but not at days 1, 7 and 14 (Fig. 3E – 3H). At day 28,
spherical precipitates were found over the surface under
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SEM. EDX revealed the presence of O, C, Ca, P, Si, Na,
Zr and Ta with Ca/P ratio of 10.10, 5.13, 4.39 and 1.93
at days 1, 7, 14 and 28, respectively (Fig. 3E – 3H).
pH and Ion Release
The pH of specimens immersed in deionized
water for 1, 7, 14 and 28 days were shown in Table 2.
Each material exhibited an alkaline pH (11.0312.14) at each time point. No significant differences
was found between conditions of the same material
at any time point. Biodentine and TRRM displayed a
significantly higher pH compared with WMTA at each
time point (P<0.05).

The calcium ion releases of each material
immersed in the deionized water for 1, 7, 14 and 28
days were determined (Table 3).
There was no significant difference in calcium ion
release between conditions of the same material at each
time point. However, the Biodentine/non-blood and
Biodentine/blood groups showed a significantly higher
calcium ion release compared with the WMTA/non-blood
and WMTA/blood groups at each time point (P<0.05).
The silicon ion releases of each material immersed
in the deionized water for 1,7,14 and 28 days were
displayed in Table 4.

Table 2 pH of test materials immersed in deionized water.
Period
(day)

WMTA
/non-blood

WMTA
/blood

Biodentine
/non-blood

Biodenine
/blood

TRRM
/non-blood

TRRM
/blood

1

11.24 ± 0.2a

11.36 ± 0.11a

11.47 ± 0.06b

11.43 ± 0.04b

11.46 ± 0.07b

11.51 ± 0.04b

7

11.49 ± 0.22a

11.67 ± 0.12a

12.05 ± 0.08b

12.07 ± 0.11b

12.12 ± 0.03b

12.14 ± 0.03b

14

11.27 ± 0.25a

11.32 ± 0.21a

11.73 ± 0.2b

11.83 ± 0.01b

11.69 ± 0.14b

11.7 ± 0.15b

28

11.03 ± 0.34a

11.3 ± 0.21a

11.63 ± 0.1b

11.59 ± 0.07b

11.55 ± 0.1b

11.41 ± 0.15b

Mean ± SD, n = 5.
Mean values followed by different superscripted letters in the same row were significantly different (P<0.05).

Table 3 Calcium ion release (mg/L) of test materials immersed in deionized water.
Period
(day)

WMTA
/non-blood

WMTA
/blood

Biodentine
/non-blood

Biodenine
/blood

TRRM
/non-blood

TRRM
/blood

1

32.24 ± 18.01a

52.76 ± 39.27a

184.92 ± 41.22b

190.08 ± 23.53b

62.32 ± 32.38a

74.25 ± 22.39a

7

66.55 ± 56.72a

84.71 ± 12.93a

215.3 ± 31.33b

197.58 ± 57.24b

195.36 ± 13.15b

193.1 ± 30.91b

14

60.69 ± 39.13a

72.39 ± 57.72a

159.73 ± 54.09b

160.73 ± 52.76b 124.97 ± 33.87ab 121.74 ± 32.59ab

28

38.82 ± 22.69a

39.96 ± 8.12a

114.83 ± 23.29b

113.3 ± 32.15b

83.22 ± 18.1c

65.82 ± 18.55c

Mean ± SD, n = 5.
Mean values followed by different superscripted letters in the same row were significantly different (P<0.05).

Table 4 Silicon ion release (mg/L) of test materials immersed in deionized water.
Period
(day)

WMTA
/non-blood

WMTA
/blood

Biodentine
/non-blood

Biodenine
/blood

TRRM
/non-blood

TRRM
/blood

1

1.21 ± 0.12a

0.87 ± 0.13b

0.8 ± 0.1b

0.41 ± 0.14c

0.78 ± 0.07b

0.48 ± 0.09c

7

1.64 ± 0.18a

1.11 ± 0.2b

0.94 ± 0.13b

0.64 ± 0.13c

0.96 ± 0.12b

0.57 ± 0.14c

14

1.4 ± 0.2a

0.76 ± 0.18b

0.83 ± 0.13b

0.44 ± 0.08c

0.76 ± 0.11b

0.49 ± 0.04c

28

1.49 ± 0.25a

0.85 ± 0.15b

0.79 ± 0.14b

0.4 ± 0.05c

0.7 ± 0.12b

0.41 ± 0.08c

Mean ± SD, n = 5.
Mean values followed by different superscripted letters in the same row were significantly different (P<0.05).
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Within the same material, the non-bloodcontaminated groups had significantly higher silicon ion
releases compared with the blood-contaminated groups
at each time point (P<0.05). In each group, the pH,
calcium, and silicon ion release increased to a maximum
level at day 7, then, gradually decreased.

Discussion
The present study tested three calcium silicatebased materials to compare the effects of blood
contamination on apatite formation, pH and ion release.
In the majority of endodontic applications, material
comes into contact with blood or tissue fluid during
placement. Many previous studies investigated MTA’s
properties when it was mixed with blood.16,17 However,
mixing MTA with blood represents a situation that may
be far from the clinical reality in which the material
comes concomitantly into contact with fluids. Therefore,
this study designed the method of contamination by
placing the materials into the moulds that were filled
with human whole fresh blood immediately after mixing
to most closely simulate the clinical conditions.
MTA is one of the calcium silicate-based materials
considered to be bioactive. Previous studies reported
that, when it came into contact with phosphate-containing
fluids, MTA produced hydroxyapatite that represented
bioactivity.7,8 For in vitro evaluation of apatite formation,
various methods have been used to identify the deposits
on the material surface.19,24,25 XRD identifies the phases
related to the materials,26 while SEM with EDX provides
images of a material’s surface microstructure and quantifies
the elements on its the surface layers.5 Spherical precipitates
observed under SEM were recognised as apatite crystals
(apatite spherulites) as mentioned in previous studies.26-28
Apatite precipitates have been previously observed on
MTA, Biodentine and EndoSequence Root Repair Material
surfaces immersed in phosphate-buffered solutions.22,29,30
In the present study, hydroxyapatite crystals were detected
under XRD in all test materials at different immersion times.
The results showed that detection of hydroxyapaptite
crystal by XRD concurred with SEM and EDX analyses.
SEM micrographs displayed spherical precipitates over

the material surface and EDX revealed Ca/P ratio similar
to stoichiometric hydroxyapatite23 at all-time points of
which XRD detected the hydroxyapatite crystals.
In this study, when apatite was detected on the
material via XRD, EDX concurrently demonstrated the
Ca/P ratio that is similar to stoichiometric hydroxyapatite,23
suggesting the presence of calcium phosphate deposites.27
Meanwhile, Si was decreased from the surface, suggesting
its accumulation mainly in the subsurface calcium silicate
hydrate phase.27 Calcium silicate-based materials have
been made based on a composition of calcium and silicate.
MTA is one of the most popular calcium silicate-based
materials used in endodontics which mainly composed of
tricalcium silicate, dicalcium silicates, tricalcium aluminate
and bismuth oxide. Meanwhile, Biodentine is a powder
and liquid system that consists of tricalcium silicate,
dicalcium silicate, calcium oxide, calcium carbonate and
zirconium oxide as radiopacifier. The liquid contains
calcium chloride which decreases the setting time and
a hydrosoluble polymer as a water reducing agent. TRRM
is produced as a premixed product in putty consistency
which is composed of calcium silicates, zirconium oxide,
tantalum oxide, calcium phosphate monobasic and filler
agents. In this study, although all materials had bioactivity
potential, WMTA demonstrated apatite precipitation
earlier than other materials in both conditions. Notably,
it is well-known that ionic dissolution is an initial step in
the apatite precipitation.31 Different calcium silicate-based
materials have shown varying degrees of bioactivity,
because compositional differences may influence the
ion dissolution.
An apatite layer on a calcium silicate-based
material forms as a result of the chemical reactions
between the material and solution. During the hydration
reaction, the silanol groups (Si-OH) on calcium silicate
hydrate are deprotonated in an alkaline pH.32 Negative
charges (SiO-) interact with calcium ions, resulting in an
increase in cations that can act as nucleation sites for
apatite formation from amorphous calcium phosphate.1
In the present study, the blood-contaminated groups
exhibited apatite precipitation later than the non-bloodcontaminated groups. Furthermore, prior to detecting
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apatite formation, blood-contaminated groups displayed a
lower Si atomic percentage than non-blood-contaminated
groups. Thus, blood might impede Si on material’s surface
during the hydration reaction leading to delayed apatite
formation. The presence of silicon is crucial for a material
to exhibit bioactivity.32 Dissolving the material in an
alkaline environment releases silicon ion that form the
silica gel surface layer in calcium silicate hydrate gel
and creates silanol groups.32 Our results indicated that
for each material, silicon ion release from the non-bloodcontaminated group was significantly higher than the
blood-contaminated counterpart. These results suggest
that blood may reduce silicon ion release, and inhibit
the development of the silica gel layer on the material’s
surface. The role of silicon ions in hard tissue formation
was suggested in early bone calcification and inhibition
of osteoclastogenesis.11,33 Our study showed that the
release of silicon ions from WMTA was greater than that
from Biodentine and TRRMno matter whether there
was blood contamination or not. Increased silicon ion
release facilitates osteoblast differentiation and inhibits
osteoclastogenesis, thus promoting the healing of periapical
tissues.10, 33 However, whether the reduced silicon ion release
in blood-contaminated calcium silicate-based materials has
an impact on hard tissue formation requires further studies.
The results of this study showed that blood
contamination delays apatite formation and decreases
silicon ion release of calcium silicate-based materials,
but not their pH or calcium ion release. Calcium ion
and hydroxide exchange occur following calcium silicate
hydration. MTA has an alkaline pH, resulting from calcium
ion release and calcium hydroxide formation.34 After the
cement hydration reaction, it continues to release calcium
and silicon ions.32 Our study demonstrated that all test
materials released calcium and silicon ions and maintained
an alkaline pH that reached its maximum value at day
7 and decreased over time. WMTA’s calcium ion release
pattern is in accordance with a previous study.35 Our
results demonstrated that Biodentine and TRRM had a
higher pH and calcium ion release compared with WMTA
at all experimental time points. This finding is similar to
a previous report where Biodentine showed a higher

calcium ion release than that of WMTA.22 The higher
calcium ion release from Biodentine may be attributable
to the calcium chloride added as an accelerator.36 It has
been demonstrated, by both in vitro and in vivo studies, that
pulpal wound healing by the deposition of mineralized
apatite depends on pH and calcium ion release.37,38
Lack of solubility has been mentioned as a
preferred characteristics of root-end filling and root
repair materials.39 Though solubility of TRRM has not been
previously reported, some studies have reported low or
no solubility of WMTA.40,41 While, Biodentine demonstrated
higher solubility compare with WMTA.42,43 High solubility
could contribute to higher calcium ion release of Biodentine
found in our study. Nonetheless, there was no report of
solubility of these calcium silicate-based materials when
contaminated with blood. Even though we did not find
any significant difference in pH and calcium ion release
between blood contaminated and non-contaminated
conditions of the same material in this study, the solubility
of these materials under blood contaminated condition
remains to be identified.
The importance of hydroxyapatite in supporting
osteoblastic differentiation which leads to bone bonding
is well-known. The presence of an extensive apatite
layer on biomaterials promotes the adsorption of proteins
and the formation of a protein layer that favours osteoblast
adhesion.44,45 Moreover, their deposition over time improved
sealing at the interface between dentin and materials.8
Therefore, the delay of an apatite formation may affect
the osteoblast behaviour and the sealing ability between
dentin and materials. Further studies are required to examine
the effects of blood contamination on cell-material as well
as dentine-material interactions.

Conclusions

Blood contamination delays apatite formation
and decreases silicon ion release of calcium silicate-based
materials, but not their pH or calcium ion release. WMTA
demonstrates earlier apatite formation and greater silicon
ion release compared with Biodentine and TRRM when
exposed to blood. Based on these findings, we hypothesize
that blood contamination of calcium silicate-based
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materials interrupts ion exchange during hydration and
reduces the formation of the silanol groups that act as
sites for nucleation of apatite formation. Blood exposure
reduces a material’s silicon ion release. Therefore, blood
may inhibit the development of a silica gel layer on a
material’s surface. Thus, hemorrhage control is needed
before placing the materials in the clinical situations.
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Abstract

This study evaluated the alveolar bone thickness (ABT) of the mandibular incisors in Thais with different
vertical skeletal patterns. One hundred and thirty-five patients (average age 24.2 years) were divided into three
groups according to their vertical skeletal pattern (i.e. skeletal deepbite, skeletal normal bite, and skeletal openbite).
The labial and lingual ABTs of the mandibular incisors at 3 mm (cervical level) and 6 mm (mid-root level) apical to
the cemento-enamel junction (CEJ) and at the root apices (apical level) were measured from cone-beam computed
tomography images. One-way ANOVA was used to determine the differences in ABT between the groups at a 0.05
significance level. There were the differences in ABT between the three groups (p<0.001), with the greatest difference
seen between the skeletal deepbite and openbite patients. The skeletal deepbite patients had the significantly
thickest labial and lingual alveolar bones of the mandibular incisors followed by the skeletal normal bite and
skeletal openbite patients, which were also significantly different from each other, at the lingual mid-root and total
apical ABT. In conclusion, considering the alveolar bone as the boundary for tooth movement, greater movement
of the mandibular incisors in an antero-posterior direction can be performed in skeletal deepbite patients, while
skeletal openbite can undergo the least movement, mainly at the lingual mid-root and root apex levels.
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Introduction

To achieve ideal tooth movement, the alveolar
bone must adapt consistent with tooth movement, and
cortical plate formation must equal the alveolar proper
resorption. Hence, successful orthodontic tooth movement

must occur within the confines of the alveolar bone.
However, the amount of tooth movement that the
alveolar bone can adapt to is limited. According to the
Envelope of discrepancy model, which indicates the
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boundary for tooth movement,1 the mandibular anterior
region was the most restricted area for orthodontic tooth
movement due to its relatively narrow width. Numerous
studies found that deleterious side effects from orthodontic
treatment; such as reduced alveolar bone thickness
(ABT), bony dehiscences, and perforations of the cortical
plate, were related to excessive movement of the
mandibular incisors in the labial-lingual direction.2-5
Previous studies6,7 measured the alveolar bone
thickness at the anterior mandible to determine the
allowable distance for tooth movement. These studies
showed a very thin layer of labial and lingual alveolar
bone in this area, especially at the upper half of root
level. In addition, bony dehiscences and fenestrations
at the mandibular incisors were frequently found in
non-orthodontic patients.8 Moreover, the severity of
alveolar bone loss after orthodontic treatment was
higher in patients who initially had thin alveolar bone.9
Vertical facial type is an anatomical factor that
associated the alveolar bone thickness in the anterior
mandible, especially at the apical level. Skeletal openbite
(hyper-divergent) patients had thinner alveolar bone
compared with skeletal normal bite (normo-divergent)
and skeletal deepbite (hypo-divergent) patients. Some
studies indicated that the ABT at the cervical to mid-root
level were not different between the three vertical
facial types.10-12 However, Hoang et al.,13 found a difference
in ABT at the alveolar crest level between the three
vertical skeletal patterns. Although a skeletal openbite
is strongly associated with thin alveolar bone, a very
thin alveolus was found in every vertical skeletal pattern.14
However, the association between vertical skeletal type
and ABT in a Thai population has not been evaluated.
Cone-beam computed tomography (CBCT) is
commonly used for three-dimensional structural
examination in orthodontics. The data from CBCT images
can solve some problems that are found in conventional
lateral cephalometry (a two-dimensional image) such as
structural overlapping and magnification error. The anterior
mandible is a three-dimensional structure, which consists

of four incisors. Therefore, the alveolar bone thickness
of each tooth, which could not be exactly measured
using conventional lateral cephalometry, can be examined
individually with CBCT. Moreover, the accuracy of the
dimensional measurements from CBCT images correspond
with actual structure sizes, thus clinicians and researchers
can get better qualitative and quantitative data from CBCT.15-16
The aim of this study was to evaluate the labial
and lingual ABT of the mandibular incisors at the cervical
to apical levels between groups with different vertical
skeletal patterns using CBCT in a Thai population.

Materials and Methods

The study protocol was approved by the Ethics
Committee of the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn
University (HREC-DCU 2018-041). One hundred and thirty-five
patients at the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University
(65 males and 70 females; age 24.17 ± 5.04 years) whose
CBCT images were acquired from August 2013 to April 2018
for maxillary impacted or embedded teeth localization and
implant placement treatment planning, were selected
using the following inclusion criteria: 1. age 18–30 years-old,
2. no previous orthodontic treatment, 3. full permanent
dentition of the mandibular arch without severe rotation
or more than 3 mm of mandibular incisor crowding, 4.
without oral pathology or periodontal disease of the
mandibular arch, and 5. the landmarks used in the study
were clearly visible on the CBCT image. The sample size
was calculated based on a previous study13 at a 0.05
significance level and 80 % power using program G*
power version 3.1.9.2. This calculation indicated that 28
patients were required per group.
The CBCT images were obtained using a 3DX
Accuitomo 170 machine (J. Morita, Kyoto, Japan) with
90 kVp, 5 mA, and 17.5 sec scanning time. The field of
view of the CBCT images was 8 x 8 cm with a 0.165 mm
voxel size. The patients were divided to three groups
(45 patients/group) based on vertical skeletal pattern
(skeletal deepbite: 22 males, 23 females, skeletal normal
bite: 22 males, 23 females, and skeletal openbite: 21 males,
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24 females). The Thai norms for the palatal planemandibular plane (PP-MP) angle17 were used to categorize
the patients (skeletal deepbite < 21º, skeletal normal
bite = 21º–29º, and skeletal openbite > 29º) (Fig. 1).  
Furthermore, the Wits appraisal analysis was used to identify
the sagittal maxillo-mandibular relationship (Fig. 2).18
Infinitt proprietary software v.2 (Infinitt Co.,
Seoul, Republic of Korea) was used for examining and
measuring the CBCT images by a single operator who
had been trained and supervised by a board certified
oral and maxillofacial radiologist. A 1 mm slice thickness
was used for bone thickness measurement. The sagittal
slice was set along the long axis of each tooth and
aligned perpendicular to the alveolar ridge curvature.
The labial and lingual ABTs of the four mandibular incisors
were measured perpendicular to the long axis of each
tooth from the root surface to the external limit of the
mandibular labial and lingual cortical bones at 3 mm
(cervical level) and 6 mm (mid-root level) apical to the

cemento-enamel junction (CEJ) and at the root apices
(apical level) (Fig. 3).
One month after the first measurement, 20 %
of the patients were randomly selected. The same
operator measured all variables to determine Intra-rater
reliability.
Statistical analysis was performed using SPSS
v.22.00 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). The significance
level was set at 0.05. The Kolomgorov-Smirnov test
verified the normal distribution of all variables. The ABTs
of the same patient were compared between the left
and right teeth and between the central and lateral
incisors using the independent t-test. The difference
between the male and female patients’ variables were
analyzed using the independent t-test. One-way ANOVA
and Tukey’s post-hoc test were performed to determine
the differences in the ABTs of the mandibular incisors
between the three vertical skeletal pattern groups.

Figure 1 PP-MP angle measurement in a sagittal maximum intensity projection view of the CBCT image.
(A) skeletal deepbite patient, (B) skeletal normal bite patient, and (C) skeletal openbite patient.

Figure 2 Wits appraisal analysis, the distance between projecting point A and B in perpendicular lines along the functional occlusal plane, in
a sagittal maximum intensity projection view of the CBCT images.
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Figure 3 (A-C) The multiplanar reconstruction used to measure the ABT of the mandibular incisors. (D) Anteroposterior cross-section of the
mandibular incisors. Bone thickness was measured perpendicular to the long axis of the tooth.

Results

An intra-class correlation coefficient (ICC) of 0.87–0.97
was found, indicating excellent intra-rater reliability. There
were no the significant differences between the ABTs
of the left and right teeth and between male and female
patients; thus, the data were combined for further
statistical analysis. However, the ABT measurements
between the central and lateral mandibular incisors were
significantly different. Consequently, the measurements
of the central and lateral incisors were analyzed separately.
The descriptive analysis of the patients is shown
in Table 1. There were no significant differences in age or
sagittal skeletal relationship between the three groups.
The results indicated that at the labial bone,
the mean ABT at the cervical to mid-root level was less
than 1 mm (Table 2).
There were no significant differences between
the mean cervical ABT of the central or lateral incisors
between three groups. At the mid-root level of the
central incisors, the ABT in the skeletal deepbite group

(0.61 ± 0.24 mm.) was significantly higher compared
with the skeletal openbite group (0.46 ± 0.21 mm.). The
apical alveolar bone of all groups was the thickest area
of the labial plate and the mean skeletal deepbite
group’s ABT was significantly higher compared with the
other groups (Table 2).
The lingual alveolar bone was the thinnest at
the cervical level and tended to become thicker from the
cervical to apical level in every group (Table 3). The mean
ABTs in the skeletal deepbite group were significantly
higher than those of the other groups, except for the
skeletal normal bite group at the lingual cervical ABT
of the central incisors and the lingual apical ABT of the
central and lateral incisors. The skeletal openbite
group’s alveolar bone was the significantly thinnest at
all levels, however there was no significant difference
in lingual cervical ABT between the skeletal openbite
and normal bite groups (Table 3).
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When the labial and lingual apical ABTs were
combined as total apical ABT, the difference between
the three groups was significant (Table 4). The skeletal
deepbite group demonstrated the thickest total apical
alveolar bone (central incisor = 9.06 ± 1.37 mm. and

lateral incisor = 9.37 ± 1.22 mm.) followed by the skeletal
normal bite (central incisor = 8.07 ± 1.56 mm. and
lateral incisor = 8.29 ± 1.53 mm.) and skeletal openbite
(central incisor = 6.77 ± 1.47 mm. and lateral incisor =
7.24 ± 1.69 mm.) groups.

Table 1 Means and standard deviations of age, vertical skeletal pattern, and antero-posterior skeletal pattern.
Measurement

Overall

Deepbite

Normal bite

Openbite

Age (year)

24.17 ± 5.04

23.82 ± 4.78

25.27 ± 5.49

23.42 ± 4.74

PP-MP angle (º)

25.40 ± 7.10

17.43 ± 3.09

25.48 ± 1.20

33.30 ± 3.37

Wits appraisal(mm.)

-1.45 ± 4.43

-1.32 ± 4.10

-1.42 ± 4.37

-1.31± 4.89

Values were presented as mean ± standard deviation.
PP-MP angle, Angle formed between palatal plane and mandibular plane.
Mean values of age and Wits appraisal were not statistically significant different.

Table 2 Comparison of the labial alveolar bone thickness between the three vertical skeletal patterns and the multiple
comparison test results.
Deepbite
(D)

Normal bite
(N)

Openbite
(O)

ANOVA
p-value

Significantly different groups

0.86 ± 0.34
0.61 ± 0.24
4.03 ± 1.21

0.79 ± 0.34
0.52 ± 0.24
3.48 ± 1.12

0.75 ± 0.35
0.46 ± 0.21
3.11 ± 0.79

NS
0.012
< 0.001

D vs O
D vs N , D vs O

ANOVA P-value

< 0.001

< 0.001

< 0.001

Tukey’s tests

1 vs 3

1 vs 3

1 vs 3

Statiscally different groups

2 vs 3

2 vs 3

2 vs 3

Labial-cervical (1)

0.92 ± 0.36

0.85 ± 0.42

0.74 ± 0.34

NS

-

Labial-mid root (2)

0.44 ± 0.26

0.37 ± 0.17

0.34 ± 0.16

NS

-

Labial-apical (3)

4.39 ± 1.17

3.71 ± 1.13

3.39 ± 0.89

< 0.001

D vs N , D vs O

ANOVA P-value

< 0.001

< 0.001

< 0.001

Tukey’s tests

1 vs 3

1 vs 3

1 vs 3

Statiscally different groups

2 vs 3

2 vs 3

2 vs 3

Measurements (mm.)
Central incisor
Labial-cervical (1)
Labial-mid root (2)
Labial-apical (3)

Tukey’s tests

Lateral incisor

Values were presented as mean ± standard deviation.
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Table 3 Comparison of the lingual alveolar bone thickness between the three vertical skeletal patterns and the multiple
comparison test results.
Deepbite
(D)

Normal bite
(N)

Openbite
(O)

ANOVA
p-value

Significantly different groups

Lingual-cervical (1)

0.81 ± 0.33

0.74 ± 0.32

0.65 ± 0.25

0.046

D vs O

Lingual-mid root (2)

1.53 ± 0.67

1.21 ± 0.52

0.89 ± 0.49

< 0.001

D vs N, D vs O, N vs O

Lingual-apical (3)

5.03 ± 1.29

4.60 ± 1.14

3.67 ± 1.31

< 0.001

D vs O, N vs O

ANOVA P-value

< 0.001

< 0.001

< 0.001

Tukey’s tests

1 vs 2,3

1 vs 3

1 vs 3

Statiscally different groups

2 vs 3

2 vs 3

2 vs 3

Labial-cervical (1)

1.04 ± 0.35

0.82 ± 0.36

0.75 ± 0.34

< 0.001

D vs N, D vs O

Labial-mid root (2)

2.05 ± 0.71

1.47 ± 0.57

1.11 ± 0.65

< 0.001

D vs N, D vs O, N vs O

Labial-apical (3)

4.99 ± 1.30

4.58 ± 1.06

3.84 ± 1.39

< 0.001

D vs O, N vs O

ANOVA P-value

< 0.001

< 0.001

< 0.001

Tukey’s tests

1 vs 2,3

1 vs 2,3

1 vs 3

Statiscally different groups

2 vs 3

2 vs 3

2 vs 3

Measurements (mm.)

Tukey’s tests

Central incisor

Lateral incisor

Values were presented as mean ± standard deviation.

Table 4 Comparison of the total apical alveolar bone thickness between the three vertical skeletal patterns and the multiple
comparison test results.
Measurements (mm.)

Deepbite
(D)

Normal bite
(N)

Openbite
(O)

ANOVA
p-value

Significantly different groups

9.06 ± 1.37

8.07 ± 1.56

6.77 ± 1.47

< 0.001

D vs N, D vs O, N vs O

9.37 ± 1.22

8.29 ± 1.53

7.24 ± 1.69

< 0.001

D vs N, D vs O, N vs O

Tukey’s tests

Central incisor
total apical
Lateral incisor
total apical

Values were presented as mean ± standard deviation.

Discussion

The present study evaluated the ABT of the
mandibular incisors between different vertical skeletal
pattern groups. However, there are other factors related
to alveolar bone thickness. A previous study19 reported
that ABT decreases as people age. Moreover, the amount
of crowding impacts ABT, patients with mild crowding

had thicker alveolar bone compared with those with severe
crowding.20 Hence, the subjects in our study were 18-30
years-old, and had only mild crowding (0-3 mm).
The small field of view (FOV) of the CBCT images
(8x8 cm) used in this study did not cover the cranial
base region to reduce the radiation dose to the patient.
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Therefore, the palatal plane-mandibular plane (PP-MP)
angle was used to identify the patients’ vertical skeletal
pattern rather than the Sella to Nasion-mandibular plane
(SN-MP) angle. Petchdachai 17 reported a high correspondence
between the PP-MP angle and other parameters, e.g. the
Frankfurt horizontal plane and SN-MP angle, which are
commonly used to identified the vertical skeletal pattern.
Although the absence of some anatomical
landmarks that are used for cephalometric analysis is a
disadvantage of using small FOV CBCT images, the small
voxel size was an advantage in our study. The small
FOV CBCT images provided higher spatial resolution and
more clearly display the image details. Because our study
investigated the ABT of the mandibular incisors, which
is very thin, the small voxel size (0.165 mm) allowed for
more accurate measurement compared with a larger size.
However objects smaller than the voxel size cannot be
identified on CBCT images because of partial volume effect.
Therefore, alveolar bone that was thinner than 0.165 mm
could not be detected using CBCT. For instance, some teeth
that were actually covered by very thin alveolar bone were
misdiagnosed as a bony dehiscence or fenestration by CBCT.21
This limitation of CBCT analysis should be considered when it
is used to estimate alveolar bone thickness.
The present study found differences in mandibular
incisors’ ABT between vertical skeletal pattern patients.
Skeletal deepbite patients presented the thickest alveolar
bone and skeletal openbite patients had the thinnest
alveolus. Similar to previous studies10-12, the difference
in ABT between vertical skeletal relationships was found
at the root apex, particularly for total apical ABT.
Although the previous studies10-12 indicated that
the thickness of the alveolar plates at the cervical to
mid-root level was not different between vertical skeletal
patterns, our study did find differences in ABT at these
levels between the three groups. We found that, at the
mid-root level of lingual alveolar bone, the skeletal
openbite patients’ ABT was the thinnest followed by
the skeletal normal bite and skeletal deepbite patients.
Additionally, at the cervical level, the skeletal openbite
patients’ lingual alveolar bone was significantly thinner
compared with the skeletal deepbite patients at the

central incisor and was significantly thinner than that of
the skeletal deepbite and normal bite patients at the
lateral incisor. These findings were similar to those of
Hoang et al.,13 The very thin bony support of the skeletal
openbite patients might be a consequence of dentoalveolar
compensation, because the teeth and alveolar bone
over-erupted to maintain the overbite for the increased
vertical skeletal dimension.22
Although the differences in ABT at the cervical
to mid-root level were significant, our results indicated
that the labial plate at the cervical to mid-root level
and lingual plate at the cervical level were very thin
(0.5–1 mm) in every vertical skeletal relationship. These
results confirmed those of previous studies.6,7,23 Therefore,
clinicians should consider the labial alveolar bone
thickness at the cervical to mid-root level and lingual alveolar
bone at cervical level as less than 1 mm in all patients.
A previous study indicated that the alveolar
bone was thicker going from the cervical to apical level.24
The present study found a the similar pattern for the
lingual alveolar bone. However, there was no significant
difference in labial ABT between the cervical and mid-root
level. Prior studies of postnatal growth of the mandibular
symphyseal area25-26 revealed that the lingual cortex of the
anterior mandible, including the dentoalveolar process,
underwent periosteal bone deposition during growth,
whereas the labial side of the anterior mandible above
the protuding chin experienced highly variable periosteal
bone resorption, especially at the upper half root level.
The difference in the bone remodeling between the
labial and lingual cortex might explain why the lingual
alveolar bone was thicker going from the cervical to
apical level, however, the labial cervical ABT was not
significantly different from the labial mid-root ABT.
Thin initial ABT is associated with negative
consequences after orthodontic treatment.2-5,13 To prevent
deleterious effects such as alveolar bone loss, bony
dehiscence, or fenestration, the pre-treatment alveolar
bone thickness of the mandibular incisors should be
considered as the boundary of orthodontic tooth movement,
particularly in skeletal openbite patients. The type and
amount of tooth movement should be initially planned
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based on the amount of ABT. For instance, when requiring
lingual tooth movement, bodily tooth movement or controlled
tipping should be selected instead of un-controlled tipping
that might move the root apex penetrate the labial plate
surface while the crown is moving lingually. Similarly, labial
tooth movement should be performed using controlled
tipping with a rotation center at the root apex instead of
bodily tooth movement. Importantly, clinicians should use
a low force for orthodontic tooth movement and carefully
monitor the existing labial and lingual alveolar bone of
the mandibular incisors throughout the treatment period.
If excessive tooth movement of the mandibular
incisors beyond the boundary of the alveolar housing
is desired, orthognathic surgery might be an appropriate
treatment option.27 Corticotomy-assisted orthodontic
treatment is another option for increasing the amount
of mandibular incisor tooth movement. A clinical study28
reported that after tooth movement was completed,
the alveolar bone reduction was less in patients treated
with corticotomy alone or combined with bone grafting.
Studies have shown that the sagittal skeletal
relationship was also related to the mandibular incisor’s
alveolar bone dimensions.10,12 Due to the limited sample size,
evaluating the effect of the sagittal skeletal relationship
on ABT could not be included in this study. To expand
our understanding of the influence of skeletal relationships
on ABT of the mandibular incisors ABT, a future CBCT
study using a larger sample size should investigate the
differences in ABT in patients with all vertical and sagittal
skeletal pattern combinations.

Conclusion

There were the differences in mandibular incisor
ABT at various areas between the three vertical skeletal
patterns. Skeletal deepbite patients had the thickest
alveolar bone and those with skeletal openbite had the
thinnest, particularly at the lingual mid-root and total
apical levels. Thus, skeletal deepbite patients can tolerate
more antero-posterior tooth movement in the mandibular
incisor area. In contrast, skeletal openbite patients can
tolerate limited movement of the mandibular incisor
in antero-posterior direction, mainly at root apex level.
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How Thick Peri-implant Tissue Affected Esthetic Satisfaction on Single Implant
Restoration in Treated Periodontal Patients
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Abstract

To identify the factors affecting the esthetic outcome of implant-supported single crowns in periodontal
patients, thirty-four periodontitis patients with implants were consecutively examined for esthetic outcomes. A
questionnaire was used to measure the satisfaction of patients with peri-implant soft tissues, implant crown, smile,
and total implant treatment using a visual analogue scale (VAS). Ten clinicians applied the Pink and White Esthetic
Score (PES/WES) to each patient. The association between the clinical factors and the degree of patient satisfaction
was analyzed using the Pearson chi-square test. The mean overall patient’s satisfaction was 80.2 % and the mean
PES/WES was 12.67. Peri-implant tissue biotype was significantly associated with the degree of patient satisfaction
on papilla height, contour, color, and labial mucosa surface. A thick peri-implant tissue was the only significant
factor in determining the degree of patients’ satisfaction in periodontal patients. However, all patients reported
acceptable esthetic outcomes.
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Introduction

Peri-implant soft tissue and implant evaluation
is commonly used to assess the esthetic outcomes of
implant treatment.1 However, most periodontal patients
have an excessive exposed tooth length due to gingival

recessions and alveolar bone loss. Therefore, these cases
may be more challenging to obtain esthetic outcomes
of a natural smile and beautiful teeth. Esthetic outcomes
are directly affected by gingival recession, soft tissue
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biotype, keratinized gingiva, and smile line. Several
studies have demonstrated the influence of these factors
on esthetics.1-3
The satisfaction of the patient should be
considered as a very important success criterion for
dental implant therapy. Although numerous studies4-6
investigated patient satisfaction and the quality of life
in those receiving dental implant treatments, there are
limited studies addressing this aspect when evaluating
the treatment outcomes of anterior single implants in
periodontal patients. Esthetic satisfaction is the primary
concern for anterior maxillary implants. An objective
assessment can be performed by a clinician and is based
on defined criteria for evaluating the natural appearance
of the implant and restoration. In 2009, Belser et al.7
modified a previously published Pink Esthetic Score
(PES) and combined it with an implant restorative index
to generate the Pink and White Esthetic Score (PES/
WES). An overall score of 12 is defined as the threshold
of clinical acceptability. Additionally, Cosyn et al.8
presented data by ranking the degree of esthetic outcomes
of the PES/WES. For example, the individual PES/WES
score have been categorized into an almost perfect
result (PES≥12, WES≥9) and unfavorable outcome
(PES<8, WES<6). To accomplish successful long-term
implant treatment outcomes, peri-implant esthetics
must be considered and properly managed to avoid
complications and a reduced quality of life for patients.
However, the specific clinical factors which affect the
satisfaction of patients on esthetic outcome is not well
understood. Therefore, the aim of this study was to
identify those factors affecting the satisfaction of
periodontal patients with implant-supported single crowns.

Materials and Methods

The study protocol was approved by the Ethics
Committee of the Faculty of Dentistry, Chulalongkorn
University (HREC-DCU 2018-012). This cross-sectional

clinical study retrieved data from a main survey of 200
dental implant patients who received endosseous
dental implant treatment from 1996–2014. The patients
were evaluated when they came for maintenance program
visits at the Graduate Periodontics Clinic, Faculty of
Dentistry, Chulalongkorn University. The patients were
advised about the objective and process of the study
before signing informed consent for participation. The
participants in this study consisted of 34 consecutive
periodontal patients with a single tooth implant placement
in the esthetic zone, which was defined as the maxillary
right canine to maxillary left canine. All 34 dental implants
were in prosthetic function for at least one year. Inclusion
criteria for all participants were: 1) Treated periodontal
patients and 2) the presence of a single tooth implant
placement in the esthetic zone defined as the maxillary
right canine to maxillary left canine, which was functional
for at least one year. Patients were excluded if presenting
one or more of the following criteria: 1) Multiple implants
or 2) Patients who had pseudo-papilla regeneration
made of pink acrylic or porcelain to artificially create
the interproximal papilla. Their demographic data and
history of implant treatment were obtained from history
taking, chart review, and dental examination.
Digital extraoral and intraoral photographs
(Canon EOS 650 D, Japan with a 100 mm, Canon macro lens,
and a ring flash) were taken with a digital camera. An extraoral
photograph of each patient with a natural smile was taken.
Standardized clinical photographs were taken according
to previously published methods.7 An alginate impression
of the upper jaw was taken to fabricate a master model
that was used in combination with the digital photographs
by clinicians to assess implant esthetic outcomes.
The patient’s degree of satisfaction with their
dental implant treatment outcome was assessed using
a visual analogue scale (VAS) questionnaire, which was
modified from Belser et al.7 (Table 1).
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Table 1 Patients satisfaction questionnaire.
Variables

Esthetic-related
variables

Questionnaire
Periimplant
mucosa
Implant
restoration

1. I am pleased with the position of the mucosa in the approximal embrasure
(papilla height).
2. I am pleased with the position of the labial surface of the peri-implant mucosa.
3. I am pleased with the contour, color, and surface of the labial mucosa.
4. I am pleased with the shape and mesio-distal dimension of my crown.
5. I am pleased with the surface, texture, translucency, and color of my crown.

Smile perception

6. I am pleased with my smile line.

Overall satisfaction

7. I am satisfied with the overall result.

The questionnaires were accompanied by simple
and precise instructions.
Clinical and radiographic examinations were
performed during one visit before receiving routine
maintenance care. Periodontal care at the implant sites
were performed according to the CIST protocol.9 The
clinical evaluation was performed by three examiners (NS,
TT, and KS) who assessed the following clinical parameters:
       • Modified plaque index (mPLI)10: scores were
determined at the mesiobuccal, mid-buccal, distobuccal,
and mid-lingual surfaces of each implant.
          • Modified bleeding index (mBLI)10: scores were
determined at the mesiobuccal, mid-buccal, distobuccal,
mesiolingual, mid-lingual, and distolingual surfaces of
each implant.
          • Probing pocket depth: measurements were taken
at the mesiobuccal, mid-buccal, distobuccal, mesiolingual,
mid-lingual, and distolingual of each implant.
          • Recession was the level of mucosal margin in
relation to the restorative margin.
          • Tissue biotype was classified as thin if the outline
of the underlying periodontal probe could be seen
through the buccal gingiva, and thick if the probe could
not be seen.11
          • Modified periodontal screening and recording
(mPSR)12: scores were determined at six sextants of the
mouth to assess the patient’s periodontal status.
The measurement procedures were manually
performed using a plastic periodontal probe (12-UNC
COLORVUE®; Hu-Friedy, Chicago, IL, USA.) for the implants

and a conventional manual University of North Carolina
periodontal probe (UNC-15; Hu-friedy, Chicago, IL, USA.)
was used for natural teeth. The distances were measured
to the nearest millimeter.
The radiographic examination was performed
using standardized periapical radiographs. Digital radiographs
were then taken and was imported using dental software
(Infinitt proprietary software v.2: Infinitt Co., Seoul, Korea)
and evaluated on a computer screen. The distance from
the implant shoulder to the alveolar bone crest was
measured in millimeters at the mesial and distal aspect
of each implant by one examiner (TS). The most severe
bone level site was selected to represent the amount
of bone loss. Due to different implant systems, a universal
point of reference applicable to all implants could not be
defined. Therefore, a suitable reference point at the fixtureabutment connection or abutment-crown connection
was defined for each implant system.
Five prosthodontists and five periodontists
performed the esthetic assessment. The clinicians, third-year
residents, had not previously treated any of the participants.
The clinicians assessed their degree of satisfaction with
the dental implant treatment outcomes by examining
the cast model and dental photographs. The standardized
photographs were viewed using a PowerPoint program
on a 14-inch notebook (Lenovo™ idealpad 710S Plus,
Intel® Core™ i7-7500U). The clinicians scored the esthetic
outcomes using the original PES/WES index by Belser
et al.7 Criteria of the peri-implant mucosa (pink esthetic)
was used for evaluation of the soft tissue around single
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implant crowns. The PES is based on five variables; 1)
Mesial papilla 2) Distal papilla 3) Facial curvature 4)
Level of facial mucosa and 5) Root convexity and color.
Criteria of the implant crown was used (white esthetic)
for evaluation of restoration. The WES is based on five
variables; 1) Tooth form 2) Outline/volume 3) Color
(hue/value) 4) Surface texture and 5) Translucency and
characterization. Each variable is assessed with a 2-1-0
score, with 2 being the best and 0 being the poorest
score. All variables are assessed by comparison with a
natural reference tooth. An overall score of 12 is defined
as the threshold of clinical acceptability. For study
evaluation, the following variables were classified according
to established definitions:
      1) Implant survival: the implant with a restoration
was present at the follow-up examination; however, its
condition is not specified.9
         2) Biological complications: disturbances in implant
function by biological processes that affected the tissues
supporting the implant.13
     A. Peri-implant mucositis: presence of soft tissue
inflammation with bleeding on probing at least one
aspect of the dental implant (recorded from the mBLI)
and no signs of supporting bone loss after initial bone
remodeling.14
       B. Peri-implantitis: presence of soft tissue inflammation
with bleeding on probing at least one aspect of the
dental implant (recorded from the mBLI) and bone loss
around an osseointegrated implant beyond functional
remodeling ≥ 2mm from the time of loading.14 When
there was no baseline radiograph, a threshold vertical
distance of 2 mm from the expected marginal bone
level was diagnosed as peri-implantitis.15
       3) Smile type: the smile was defined as a high, average,
or low smile by examining an extraoral photograph.16
Calibration
Prior to the study, the three examiners held intraand inter-calibration sessions using five volunteer participants
who had at least one dental implant restoration. An intraclass correlation coefficient was used to standardize data
acquisition and the assessment of study variables. The
mean intra- and inter-examiner calibration indicated an

excellent agreement with intra-class correlation coefficient
of 0.88 and 0.86, respectively. Intra-examiner calibration
of radiographic bone level was analyzed before evaluating
the implants of the study patient by assessing the bone
loss on thirty randomly selected implants from the faculty
database. The assessment was repeated one week
later to evaluate the reproducibility of the results. An
intra-class correlation coefficient of 0.86 was obtained.

Statistical analysis

The statistical software SPSS version 22.0 was
used for data analysis. A normality test was used to
determine a normal distribution of the study population.
Descriptive analysis was used to evaluate the demographic
data, implant characteristics, esthetic outcomes, and
VAS scores. The VAS score of the satisfaction of patients
was categorized into two groups using the non-excellent
outcomes (score<90 %) and excellent outcome
(score≥90 %) as a breaking point. The associations between
the esthetic clinical variables and patients’ satisfaction
(non-excellent group versus excellent group) were
analyzed using the Pearson Chi-square test. The effect
of the speciality of the clinicians was performed using
the Pearson correlation. For all statistical analysis, the
p<0.05 was considered significant.

Results

Of the 200 patients participating in the survey,
47 patients had received dental implant therapy in the
esthetic zone. Of these, 13 patients who did not meet the
inclusion criteria were excluded. Finally, 34 participants
with 34 maxillary single implants were examined. There
were 15 males and 19 females, with an average age of
52.2 ± 13.3 years old. The mean follow-up period was
72 ± 52 months. Most of the patients (76 %) were
treated using the delayed implant placement protocol.
The overall mean distance from the implant abutment
interface to the first bone-to-implant contact was 0.96
± 1.13 mm. The implant survival rate was 100 %.
The demographic data at the participant and
implant level is presented in Tables 2 and 3.
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Table 2 Demographic data and clinical characteristics at participant level.
Subject Characteristic (N=34)
mPSR

Smoking status

Smile line

Number (%)
Score 1 (bleeding)

4 (11.8 %)

Score 2 (bleeding and calculus)

5 (14.7 %)

Score 3 (probing depth 4-6 mm)

24 (70.6 %)

Score 4 (probing depth >6 mm)

1 (2.9 %)

Former smoker

3 (8.8 %)

Current smoker

1 (2.9 %)

Non smoker

30 (88.3 %)

Low smile line

7 (20.6 %)

Average smile line

17 (50 %)

High smile line

10 (29.4 %)

Table 3 Demographic data and clinical characteristics at implant level.
Implant characteristic (N=34)
Reason for tooth extraction

Implant location

Number (%)
Tooth fracture

10 (29.4 %)

Endodontic

5 (14.7 %)

Periodontic

4 (11.8 %)

Caries, Congenital Missing, Trauma, Non-restorable

15 (44.1 %)

Central incisor

20 (58.8 %)

Lateral incisor

11 (32.4 %)

Canine
Implant system

Peri-implant status

Probing depth

3 (8.8 %)

Astra tech

13 (38.2 %)

Straumann

10 (29.4 %)

Paragon

4 (11.8 %)

Others

7 (20.5 %)

Healthy

7 (20.6 %)

Peri-implant mucositis

22 (64.7 %)

Peri-implantitis

5 (14.7 %)

< 4 mm

15 (44.1 %)

≥ 4 mm

19 (55.9 %)
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Table 3 Demographic data and clinical characteristics at implant level. (cont.)
Implant characteristic (N=34)
Keratinized mucosa
Gingival recession
Tissue biotype
Shape of crown

Number (%)
MGJ ≤ 2 mm

3 (8.8 %)

MGJ > 2 mm

31 (91.2 %)

Recession

2 (5.9 %)

No recession

32 (94.1 %)

Thick biotype

18 (52.9 %)

Thin biotype

16 (47.1 %)

Triangular shape

9 (26.5 %)

Oval shape

12 (35.3 %)

Square shape

13 (38.3 %)

About three-fourths of the participants (73.5 %)
had a pocket depth of ≥ 4 mm (mPSR score of 3 & 4).
Only 2.9 % of the patients were current smokers. Half
of the participants had an average smile line (50 %).
Tooth extraction due to periodontal disease was reported
by 11.8 % of the patients. Out of the 34 implants, 20 (58.8 %),
11 (32.4 %), and 3 (8.8 %) were placed in the central incisor,
lateral incisor, and canine region, respectively. The patients
in this study had implants from various implant systems,
the majority of which were AstraTech (38 %) and Straumann
(29 %). The prevalence of peri-implant diseases was 64.7 %

for peri-implant mucositis and 14.7 % for peri-implantitis.
Nineteen (55.9 %) of the implants had a probing depth of
≥ 4 mm. Facial keratinized tissue of ≤ 2 mm was observed
in 8.8 % of the cases. Nearly all implants had no mucosal
recession (94.1 %). There were 16 (47.1 %) implants with
a thin peri-implant biotype, whereas 18 (52.9 %) implants
had a thick peri-implant tissue. Square-, triangular-, and ovalshaped implant restorations were observed in 38.3 %,
26.5 %, and 35.3 %, of the patients, respectively.
The mean patient satisfaction based on VAS
scores is illustrated in Figure 1.

Figure 1 Mean visual analogue scale scores and categorical scores
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The patients gave a lower mean score for the periimplant mucosa compared with the implant restoration
(mean Q1-Q3: 70-75.5 % vs. mean Q4-Q5: 81.2-83.3 %).
The overall mean of patient satisfaction was 80.2 %. To
better understand the VAS score distribution, the VAS
scores were classified into two groups: non-excellent
outcome (score<90 %) and excellent outcome (≥90 %).

About one-third of the participants (35.3 %) reported
excellent satisfaction with the overall treatment.
The peri-implant tissue biotype was significantly
associated with the degree of patient satisfaction with
the papilla height (Q1: p = 0.002), contour, color, and
the labial mucosa surface (Q3: p = 0.025) (Fig. 2 and 3).

Figure 2 Esthetic-related variables: Questionnaire 1 (height of papilla)

Figure 3 Esthetic-related variables: Questionnaire 3 (contour, color, and surface)
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In contrast, there was no association found
between biological complications, probing depth, keratinized mucosa, mucosal recession, shape of crown, or
smile line and the degree of patients’ satisfaction.

Additionally, there were no sex or age differences in
patients’ satisfaction level.
The ten clinicians applied the PES/WES index
for esthetic evaluation (Table 4).

Table 4 Mean PES and WES scores of the 34 dental implants determination based on speciality.
5 Periodontal
residents

5 Prosthodontics
residents

Total 10

Pearson
Correlation

p-value

Mean PES

5.54±1.93

6.77±2.79

6.2

0.820

0.000*

Mean WES

6.26±1.61

6.73±2.12

6.5

0.544

0.001*

Mean PES/WES
11.82±3.18
*Significant correlation (p<0.05)

13.51±4.29

12.67

0.768

0.000*

The mean PES, WES, and total PES/WES were
6.2, 6.5, and 12.67, respectively, which were all clinically
acceptable. Further analysis of the effect of the speciality
of the clinicians was performed using the Pearson correlation.
The periodontist and prosthodontist residents had a significant
positive correlation at a good level for the PES/WES evaluation
(r=0.768, p=0.000). Although the periodontists gave lower
scores, the difference was not significant.

Discussion

The results indicated that the patients’ overall
satisfaction level with implant therapy was generally
high with a mean score of 80.2 %, which was comparable
to other studies.17,18 Moreover, approximately 36 % of
the patients stated that the implant treatment met their
high expectations of overall treatment outcome (VAS score
≥ 90 %). Similar results have been reported following
implant treatment in healthy periodontal patients.7,19
Our questionnaire evaluated factors that were
categorized as periodontal and prosthodontic clinical
factors. We found that tissue biotype was the most
important factor in determining the degree of patients’
satisfaction in periodontal patients. These findings were
similar to those of previous studies. Romeo et al.20
showed that a thick biotype significantly correlated with
the presence of an interproximal papilla. In addition,

Abrahamsson et al.21 found that increased soft and hard
tissue remodeling reestablished healthy peri-implant
mucosa dimensions, especially in a thin biotype. In
contrast, our study did not find that mucosal recession
and keratinized gingiva had any impact on the degree
of patients’ satisfaction. Although many studies1,2
demonstrated that mucosal recession occurred more
frequently following implant placement in a thin tissue
biotype, the present study observed only two cases
(5.9 %) with a facial marginal mucosal level of ≥ 1 mm
and three cases (8.8 %) with keratinized mucosa of ≤ 2
mm. The majority of patients had excellent quality
peri-implant soft tissue, thus these factors did not have
a significant effect on esthetic outcomes in this study.
There are numerous studies indicating that
peri-implant diseases are affected by past periodontal
history13,22-24 The prevalence of peri-implant diseases in
our cross-sectional study was 64.7 % for peri-implant
mucositis and 16.7 % for peri-implantitis. However, we
observed only one participant (2.9 %) with an mPSR
score of 4 with a probing depth of more than 6 mm.
The patients in the present study attended regular
maintenance visits after implant therapy that may have
contributed to our findings of periodontal disease control
and minimal bone loss of 0.96 mm during the prolonged
follow-up period of 72 months. Consequently, probing
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depth and biological complications did not significantly
impact the esthetic outcomes in periodontal patients
as assessed by VAS scores in this study.
When a prosthodontic rehabilitation is planned,
a variety of fundamental parameters for an esthetic
smile including the position of the lips, gingival tissue
condition, color, shape, and tooth position should be
thoroughly considered.25 However, this study found that
the crown and smile line shape did not impact a patient’s
satisfaction scores. In contrast, Levi and colleagues26
found that the restoration shape was critical for patients’
overall acceptance of a dental implant treatment. These
different outcomes may result from the dissimilarity of
the participants and implant characteristics between
studies. We observed equal proportions of implant
restoration shapes with a mean VAS score above 80 %.
In the present study, the overall PES/WES was
12.7, which was clinically acceptable for periodontal
patients. The mean PES and WES results were 6.2 and
6.5, respectively. These scores were slightly lower scores
compared with a previous study by Belser et al,.7 They
evaluated the esthetic outcomes of maxillary anterior
single tooth implants inserted using an early implant
placement protocol and reported a higher mean PES
than mean WES scores (7.8 vs. 6.9). Most of the patients
(76 %) received delayed implant placement. This result
was similar to a prior study, which reported that the
esthetic scores in the delayed group were marginally
lower compared with the immediate placement group.27
Another important characteristic of the patients is having
a history of or current periodontitis. Kolerman et al.28
found that patients with severe or aggressive periodontitis
were significantly associated with a low PES score. It was
found that 20 % of the patients had a connective tissue
graft or free gingival graft to improve soft tissue quality
prior to implant surgery. Having this procedure may have
positively influenced the esthetic outcome of their implant
restorations.3,29 Migliorati et al.30 found a significantly higher
PES in patients receiving a connective tissue graft. For
the white esthetic score, this study had a mean WES
score comparable to that of a previous study31 because

implant-supported prostheses fabrication and delivery
were supervised by experienced prosthodontists. However,
the use of titanium abutments and porcelain fused to
metal restorations in the majority of cases in this study
may have contributed to the low WES scores.
There were some limitations in this study. This
study evaluated a limited number of maxillary single
implants. This small sample size makes it difficult to
draw any larger conclusions. Moreover, each variable
was separately analyzed that could possibly affect the
degree of patients’ satisfaction in treated periodontal
patients. However, the effect of each factor on the
degree of patients’ satisfaction are interrelated, and
may have a synergistic rather than a cumulative effect.
Therefore, a future prospective study with a larger
number of dental implants is required to determine the
clinical factors associated with the degree of patients’
satisfaction. In addition, a complex relationship between
each factor may also be resolved with a large sample size.

Conclusion

The degree of patients’ satisfaction around
single-tooth implant in the anterior maxilla was mainly
influenced by the peri-implant biotype. It is recommended that treatment resulting in a thick mucosa is
important to achieve an excellent degree of patients’
satisfaction in periodontal patients. However, these
patients reported acceptable esthetic outcomes that
were comparable to general patients.
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1

บทคัดย่อ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาก�ำลังแรงยึดเฉือนระหว่างเซอร์โคเนียกับเรซินซีเมนต์ เมื่อใช้สารยึดติดที่มีหมู่ฟอสเฟตเป็นหมู่
ฟังชั่นก์ในองค์ประกอบ 2 ผลิตภัณฑ์ (adhesives) ได้แก่ ซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์ซอลและตัวกระตุ้นบ่มตัวสองรูปแบบ (Single Bond
Universal+dual cure activator, SU) เอ็กซ์ไซต์เอฟดีเอสซี (Excite F DSC, EX) และสารไพรเมอร์ (primer) 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ อัลลอย
ไพรเมอร์ (Alloy primer, AP) ฝังชิ้นงานเซอร์โคเนียขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร หนา 4 มิลลิเมตร จ�ำนวน 60 ชิ้นลงในท่อพีวีซี
ด้วยยิปซัมทางทันตกรรม น�ำไปขัดผิวหน้าด้วยซิลิกอนคาร์ไบด์ที่ระดับความหยาบ 600 กริท แบ่งกลุ่มของชิ้นงานออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่ม
ละ 10 ชิ้น ตามการปรับสภาพผิวหน้าของเซอร์โคเนีย ได้แก่ กลุ่มที่ 1 AP กลุ่มที่ 2 SU กลุ่มที่ 3 AP+SU กลุ่มที่ 4 EX กลุ่มที่ 5 AP+EX
กลุ่มที่ 6 ไม่มีการปรับสภาพผิว (no tx) ใช้แม่แบบซิลิโคนที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร ลึก 2 มิลลิเมตร วางบนผิวหน้าของชิ้นงานที่
ผ่านการปรับสภาพแล้ว ฉีดเรซินซีเมนต์ลงในรูแม่แบบ ฉายแสงเป็นเวลา 40 วินาที แกะแม่แบบออกและน�ำชิ้นงานแช่ในน�้ำกลั่นแล้วเก็บ
ในตู้ควบคุมอุณหภูมิ ที่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชั่วโมงก่อนน�ำชิ้นงานไปหาก�ำลังแรงยึดเฉือนด้วยเครื่องทดสอบสากลที่ความเร็ว
หัวกดเท่ากับ 0.5 มิลลิเมตรต่อนาที ค�ำนวณก�ำลังแรงยึดเฉือนโดยน�ำแรงเฉือนสูงสุดหารด้วยพืน้ ทีผ่ วิ รอยต่อระหว่างเซอร์โคเนียและเรซิน
ซีเมนต์ในหน่วยเมกะพาสคาล วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ด้วย
การเปรียบเทียบเชิงซ้อนชนิดทูกีย์ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ผลการศึกษาพบว่า ก�ำลังแรงยึดเฉือนของกลุ่มที่ 1 ถึงกลุ่มที่ 6 คือ
AP;14.12±2.56 SU;19.25±2.00 AP+SU;23.53±2.15 EX;18.93±1.93 AP+EX;22.91±2.14 และ no tx;8.05±1.64 เมกะพาสคาล
ตามล�ำดับ โดยก�ำลังแรงยึดเฉือนกลุ่มที่ 3 และกลุ่มที่ 5 ไม่แตกต่างกันและมีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 4 และกลุ่มที่ 6 อย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยกลุม่ ที่ 6 มีกำ� ลังแรงยึดเฉือนต�ำ่ ทีส่ ดุ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05) จึงสรุปได้วา่ การใช้สารไพรเมอร์ที่
มีเอ็มดีพีร่วมกับสารยึดติดจะให้ก�ำลังแรงยึดระหว่างเซอร์โคเนียและเรซินซีเมนต์ที่สูงกว่าการใช้สารยึดติดหรือการใช้สารไพรเมอร์เพียง
อย่างเดียว การใช้สารยึดติดแบบยูนิเวอร์ซอล/สารยึดติดที่มีหมู่ฟอสเฟตเป็นหมู่ฟังก์ชั่นสามารถใช้ทดแทนการใช้สารไพรเมอร์ที่มีเอ็มดีพี
ในการปรับสภาพผิวเซอร์โคเนียได้
ค�ำส�ำคัญ: ก�ำลังแรงยึดเฉือน, เซอร์โคเนีย, เรซินซีเมนต์ สารยึดติด, เอ็มดีพี
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Abstract

The purpose of this study was to evaluate the effects of two different adhesives containing phosphate
monomer [Single Bond Universal+dual activator (SU), Excite F DSC (EX)] and one primer containing MDP [Alloy
primer (AP)] application on zirconia/resin cement bond strength. Sixty zirconia disks (6 mm diameter, 4 mm thick)
were prepared and embedded in dental gypsum. Specimens were polished with 600 grit silicon carbide paper. The
samples were randomly divided into six groups (N=10 in each group) according to different treatments applied on
zirconia surfaces: Group1 (AP), Group2 (SU), Group3 (AP+SU), Group4 (EX), Group5 (AP+EX) and Group6 (no tx). A
silicone template (3 mm diameter, 2 mm thick) was placed on top of treated zirconia surface. The resin cement
was filled into the mold and then light-cured for 40 seconds. All bonded specimens were kept in distilled water at
37oC for 24 hours and they were subjected to shear bond strength measurement using a universal testing machine
at a crosshead speed of 0.5 mm/min. The data were statistically analyzed using one-way ANOVA and Tukey’s test
(α=0.05). The shear bond strengths of Group1 to Group 6 were AP;14.12±2.56, SU;19.25±2.00, AP+SU;23.53±2.15,
EX;18.93±1.93, AP+EX;22.91±2.14, and no tx;8.05±1.64 MPa, respectively. The bond strengths of Group3 and Group5
were significantly higher than those of Group1, Group2, Group4, and Group6 (p<0.05). However, Group6 showed the
lowest bond strength (p<0.05). In conclusion, the primer containing MDP application followed by adhesive application
increased shear bond strength between zirconia and resin cement. The universal adhesive/adhesive containing
phosphate monomer may be alternative to the primer containing MDP for zirconia surface treatment.
Keywords: Shear bond strength, Zirconia, Resin cement, Adhesive, MDP
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บทนำ�
เซอร์โคเนีย (zirconia) เป็นวัสดุที่นิยมใช้กันอย่างแพร่
หลายในงานทันตกรรม โดยเฉพาะการผลิตชิน้ งานจากห้องปฏิบตั ิ
การ เช่น อินเลย์ ออนเลย์ ครอบฟัน และ สะพานฟัน เป็นต้น เซอร์
โคเนียเป็นเซรามิกที่มีความแข็งแรงและสวยงาม สามารถเข้ากับ
เนือ้ เยือ่ ได้ดี (biocompatibility) มีความคงทนของสี (long-term
color stability) ต้านทานต่อการสึก (wear resistance) และมี
ความส�ำเร็จทางคลินิกที่ด1-3
ี

ความส�ำเร็จทางคลินิกของเซอร์โคเนียขึ้นอยู่กับหลาย
ปัจจัย โดยปัจจัยทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ อันหนึง่ คือ การเตรียมผิวเซอร์โคเนีย
และการยึดชิน้ งานด้วยเรซินซีเมนต์ การเตรียมผิวของเซอร์โคเนีย
มีทั้งแบบเชิงกลระดับจุลภาค (micromechanical bond) และ
แบบการยึดติดทางเคมี (chemical bond) โดยการเตรียมผิวเซอร์
โคเนียแบบเชิงกลระดับจุลภาคท�ำได้หลายวิธเี พือ่ ให้เกิดแรงยึดทีส่ งู
เช่น การพ่นผงอะลูมนิ มั ออกไซด์ (aluminum oxide sandblasting)4
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การท�ำไตรโบเคมิคอลด้วยซิลกิ า (tribochemical silica coating)5
การกัดด้วยกรดไฮโดรฟลูออริกในสภาวะที่ไม่ปกติ6 เป็นต้น ส่วน
การยึดติดทางเคมีทำ� ได้โดยใช้สารมอนอเมอร์ทมี่ หี มูฟ่ อสเฟตเป็นหมู่
ฟังก์ชนั่ (phosphate functional monomer) ปรับสภาพผิวของ
เซอร์โคเนีย โดยสารมอนอเมอร์เหล่านั้นจะไปเกิดการยึดติดทาง
เคมีกบั ชัน้ ออกไซด์บนผิวของเซอร์โคเนีย ส่งผลให้เกิดแรงยึดทีส่ งู ขึน้
มีการศึกษามากมาย รายงานถึงการใช้สารไพรเมอร์ทปี่ ระกอบด้วย
สารมอนอเมอร์ทม่ี หี มูฟ่ อสเฟตเป็นหมูฟ่ งั ก์ชนั่ สามารถเพิม่ ค่าแรง
ยึดติดระหว่างเซอร์โคเนียและเรซินซีเมนต์/เรซินคอมโพสิตได้7-11
สารมอนอเมอร์ทมี่ หี มูฟ่ อสเฟตเป็นหมูฟ่ งั ก์ชนั่ ทีน่ ยิ มใช้กนั
อย่างแพร่หลายคือ สารเท็น-เมทาคริลอยล็อกซีดีซิลไดไฮโดรเจน
ฟอสเฟต หรือสารเอ็มดีพี (10-methacryloyloxydecyl dihydrogen
phosphate, MDP) สารเอ็มดีพสี ามารถเกิดการยึดติดทางเคมีกบั
ชั้นออกไซด์ของวัสดุทางทันตกรรมได้ เช่น โลหะผสมพื้นฐาน
(base metal alloy)12,13 และเซอร์โคเนีย7-11 ยิง่ ไปกว่านัน้ สารเอ็มดีพี
ยังสามารถเกิดพันธะทางเคมีกบั โครงสร้างของฟันทัง้ เคลือบฟันและ
เนือ้ ฟันได้อกี ด้วย14,15 จึงได้มกี ารน�ำสารเอ็มดีพมี าใส่ในสารไพรเมอร์
เช่น อัลลอยไพรเมอร์ (alloy primer) ซีไพรเมอร์พลัส (Z primer plus)
เป็นต้น เพือ่ ปรับสภาพผิวของเซอร์โคเนียให้เกิดการยึดติดทางเคมี
ที่ดีขึ้นระหว่างเซอร์โคเนียและเรซินซีเมนต์11 ปัจจุบันได้มีการน�ำ
สารเอ็มดีพหี รือสารมอนอเมอร์ทมี่ หี มูฟ่ อสเฟตเป็นหมูฟ่ งั ก์ชนั่ มาใส่ไว้
ในสารยึดติด เช่น สารยึดติดแบบยูนเิ วอร์ซอล (universal adhesive)
สารยึดติดผลิตภัณฑ์เอ็กไซต์เอฟดีเอสซี (excite F DSC) เป็นต้น
เพื่อหวังผลให้เกิดการยึดติดทางเคมีกับโครงสร้างฟันและวัสดุที่มี
ชัน้ ออกไซด์ มีการศึกษามากมายรายงานถึงความส�ำเร็จของการน�ำ
สารยึดติดทีม่ เี อ็มดีพมี าใช้ในการปรับสภาพผิวเซอร์โคเนีย เพือ่ เพิม่
ก�ำลังแรงยึดระหว่างเซอร์โคเนียกับเรซินซีเมนต์16-19 Al Jeaidi และ
คณะ ปี ค.ศ. 2017 รายงานว่า ค่าก�ำลังแรงยึดของกลุม่ ทีไ่ ม่มกี าร
ปรับสภาพผิวเซอร์โคเนียมีคา่ 10.74 เมกะพาสคาล และเมือ่ ท�ำการ
ปรับสภาพผิวเซอร์โคเนียด้วยสารยึดติดแบบยูนเิ วอร์ซอลทีม่ เี อ็มดีพี
ค่าก�ำลังแรงยึดระหว่างเซอร์โคเนียกับเรซินซีเมนต์เพิ่มขึ้นอย่างมี

นัยส�ำคัญทางสถิติเป็น 20.21 เมกะพาสคาล17 นอกจากนี้ Kim
และคณะ ปี ค.ศ. 2015 ได้รายงานค่าก�ำลังแรงยึดของการใช้สาร
ยึดติดแบบยูนิเวอร์ซอลในการปรับสภาพผิวของเซอร์โคเนียมีค่า
37.7 เมกะพาสคาล ซึ่งมีค่าสูงกว่าการใช้อัลลอยไพรเมอร์ปรับ
สภาพผิวเซอร์โคเนียซึ่งมีค่า 26.9 เมกะพาสคาล11 แต่การศึกษา
ของ Xie และคณะ ปี ค.ศ. 2016 กลับไม่พบความแตกต่างของ
การใช้สารยึดติดแบบยูนิเวอร์ซอลและสารไพรเมอร์ที่มีเอ็มดีพีใน
การปรับสภาพผิวเซอร์โคเนีย19
ปัจจุบนั ยังมีการศึกษาทีร่ ายงานค่าก�ำลังแรงยึดของการ
ใช้สารยึดติดแบบยูนเิ วอร์ซอลในการปรับสภาพผิวของเซอร์โคเนีย
ที่แตกต่างกันออกไป และการศึกษาที่ใช้สารไพรเมอร์ที่มีเอ็มดีพี
แล้วตามด้วยการทาสารยึดติดแบบยูนิเวอร์ซอลนั้นยังมีรายงาน
ออกมาไม่มาก และผลการศึกษาที่ได้ยังมีค่าที่แตกต่างกันออกไป
ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อหาค่าก�ำลังแรงยึดเฉือน
ระหว่างเซอร์โคเนียกับเรซินซีเมนต์โดยการปรับสภาพผิวเซอร์โคเนีย
ด้วยอัลลอยไพรเมอร์ สารยึดติดแบบยูนิเวอร์ซอล และสารยึดติด
ทีม่ มี อนอเมอร์ทมี่ หี มูฟ่ อสเฟตเป็นหมูฟ่ งั ก์ชนั่ เปรียบเทียบกับการ
ไม่ได้ปรับสภาพผิวเซอร์โคเนีย จึงมีความน่าสนใจและเป็นทีม่ าของ
การศึกษานี้ โดยมีสมมติฐานการศึกษาคือ ก�ำลังแรงยึดเฉือน
ระหว่างเซอร์โคเนียกับเรซินซีเมนต์ โดยใช้สารไพรเมอร์ทมี่ เี อ็มดีพี
ร่วมกับสารยึดติด และการใช้สารยึดติด/สารไพรเมอร์ที่มีเอ็มดีพี
เพียงอย่างเดียวมีค่าแตกต่างกัน และก�ำลังแรงยึดเฉือนระหว่าง
เซอร์โคเนียกับเรซินซีเมนต์ โดยใช้สารยึดติดแบบยูนเิ วอร์ซอล สาร
ยึดติดทีม่ มี อนอเมอร์ทมี่ หี มูฟ่ อสเฟตเป็นหมูฟ่ งั ก์ชนั่ และสารไพรเมอร์
ที่มีเอ็มดีพีมีค่าแตกต่างกัน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ

สารไพรเมอร์ (Alloy primer) สารยึดติด (Singlebond
universal, Excite F DSC) และเรซินซีเมนต์ (Multilink N) ที่ใช้
ในการศึกษานี้แสดงดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สารไพรเมอร์ สารยึดติดและเรซินซีเมนต์ที่ใช้ในการศึกษานี้
Table 1 Primer, adhesives and resin cement used in the study.
Material

Composition

Alloy primer
  (Kuraray Noritake Dental Inc., Okayama, Japan)
  Lot: 580093
Singlebond universal
  (3M, Deutschland GmbH, Neuss, Germany)
  Lot: 483316

MDP, VBATDT, acetone
MDP, Bis-GMA, HEMA, DMA, methacrylate functional copolymer,
silane, filler, initiators, ethanol, water
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ตารางที่ 1 สารไพรเมอร์ สารยึดติดและเรซินซีเมนต์ที่ใช้ในการศึกษานี้ (ต่อ)
Table 1 Primer, adhesives and resin cement used in the study. (cont.)
Material

Composition

Singlebond universal dual cure activator
(3M, Deutschland GmbH, Neuss, Germany)
  Lot: 472079
Excite F DSC
(Ivoclar vivadent, AG, FL-9494 Schaan, Liechtenstein)
  Lot: W86930
Multilink N
(Ivoclar vivadent, AG, FL-9494 Schaan, Liechtenstein)
  Lot: W34404

sodium toluene sulfinate and ethanol
Bis-GMA, ethanol, HEMA, phosphonic acid acrylate, potassium
fluoride
Pastes of dimethacrylates, HEMA, inorganic fillers,
ytterbiumtrifluoride, benzoylperoxide, initiators, stabilizers
and pigments

Abbreviations: 10-MDP, 10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate; VBATDT, 6-(4-vinylbenzyl-n-propyl) amino-1,3,5-triazine-2,4-dithione;
Bis-GMA, bisphenol A-glycidyl methacrylate; HEMA, 2-hydroxyethyl methacrylate; DMA, dimethacrylate.

การเตรียมชิ้นงานเซอร์โคเนีย
เตรียมชิน้ งานเซอร์โคเนียทีเ่ ผาอย่างเต็มที่ (fully sintered
zirconia disk) จากเซอร์โคเนียบล็อค (VITA YZ HT, VITA Zahnfabrik,
Germany) จ�ำนวน 60 ชิ้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มิลลิเมตร
และสูง 4 มิลลิเมตร ท�ำรอยบากที่ด้านข้างของเซอร์โคเนียเพื่อ
สร้างการยึดติดเชิงกลกับยิปซัมทางทันตกรรม ฝังชิ้นเซอร์โคเนีย
ลงในท่อพีวีซีโดยยึดด้วยยิปซัมทางทันตกรรม จัดให้ผิวหน้าของ
เซอร์โคเนียสูงจากผิวของยิปซัมประมาณ 1 มิลลิเมตร20 ทิ้งไว้จน
ยิปซัมแข็งตัว จากนัน้ น�ำชิน้ งานไปขัดผิวหน้าด้วยกระดาษซิลกิ อน
คาร์ไบด์ทคี่ วามหยาบ 600 กริท (3M Wetordry abrasive sheet,
3M, Minnesota, USA) ภายใต้นำ�้ หล่อเลีย้ งด้วยเครือ่ งขัดอัตโนมัติ
(Nano 2000 grinder-polisher with a FEMTO 1000 polishing
head, Pace Technologies, Arizona, USA) ด้วยน�้ำหนักกด 2
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่ความเร็ว 100 รอบต่อนาที ในทิศ
ทวนเข็มนาฬิกา ขณะทีช่ นิ้ งานจะหมุนตามเข็มนาฬิกา ซึง่ ใช้เวลาขัด
2 นาทีต่อชิ้นงาน จากนั้นน�ำชิ้นงานไปท�ำความสะอาดด้วยเครื่อง
ล้างความถี่สูง (Ultrasonic cleaner VI, Yoshida dental trade
distribution Co., Tokyo, Japan) เป็นเวลา 15 นาที
แบ่งกลุ่มของชิ้นงานออกเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มละ 10 ชิ้น
ตามการปรับสภาพผิวหน้าของเซอร์โคเนีย ดังต่อไปนี้
กลุ่มที่ 1: อัลลอยไพรเมอร์ (AP)
กลุ่มที่ 2: ซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์ซอลและตัวกระตุ้นบ่ม
ตัวสองรูปแบบ (SU)
กลุ่มที่ 3: อัลลอยไพรเมอร์+ซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์ซอล
และตัวกระตุ้นบ่มตัวสองรูปแบบ (AP+SU)
กลุ่มที่ 4: เอ็กซ์ไซต์เอฟดีเอสซี (EX)

กลุม่ ที่ 5: อัลลอยไพรเมอร์+เอ็กซ์ไซต์เอฟดีเอสซี (AP+EX)
กลุ่มที่ 6: ไม่มีการปรับสภาพผิวเซอร์โคเนีย
การปรับสภาพผิวของเซอร์โคเนียก่อนยึดด้วยเรซินซีเมนต์
การทาด้วยอัลลอยไพรเมอร์
น�ำเทปกาวหน้าเดียว (Scotch blue Painter’s tape,
3M, Minnesota, USA) ที่มีความหนาประมาณ 80 ไมโครเมตร
ตัดให้มคี วามกว้างและความยาว 10 มิลลิเมตร และเจาะรูให้มเี ส้น
ผ่าศูนย์กลางขนาด 2 มิลลิเมตร พร้อมกับตัดด้านข้างให้ถงึ รูวงกลม
ด้านใดด้านหนึง่ การตัดนีเ้ พือ่ ให้งา่ ยต่อการดึงเทปกาวออกในภาย
หลัง ติดเทปกาวดังกล่าวลงบนผิวเซอร์โคเนีย แล้วใช้พู่กันขนาด
เล็ก (applicator Tips, Dentsply DeTrey GmbH, Konstanz,
Germany) ชุบอัลลอยไพรเมอร์แล้วทาที่ผิวของเซอร์โคเนียที่
เตรียมไว้ให้ทั่ว 1 รอบ แล้วใช้พู่กันด้ามใหม่ซับสารไพรเมอร์ที่กอง
อยูต่ ามขอบในวงของแผ่นเทปออกให้หมด จากนัน้ เป่าด้วยลมจาก
ทริปเปิลไซรินจ์ทปี่ ราศจากละอองน�ำ้ และน�ำ้ มัน ด้วยแรงดัน 40-50
ปอนด์ตอ่ ตารางนิว้ ระยะห่าง 10 มิลลิเมตร เป่าจนอัลลอยไพรเมอร์
บนผิวเซอร์โคเนียแห้งสนิท เก็บชิน้ งานในภาชนะทีม่ ฝี าปิดเพือ่ ป้องกัน
การสัมผัสกับฝุน่ ละอองสกปรก ก่อนทีจ่ ะด�ำเนินการขัน้ ตอนต่อไป
การทาด้วยสารยึดติด
ใช้พกู่ นั ขนาดเล็ก ชุบสารยึดติดแล้วทาทีผ่ วิ หน้าของเซอร์
โคเนียให้ทั่ว 1 รอบ แล้วใช้พู่กันด้ามใหม่ซับสารยึดติดที่กองอยู่
ตามขอบในวงของแผ่นเทปออกให้หมด จากนัน้ ใช้ลมจากทริปเปิล
ไซรินจ์ทปี่ ราศจากละอองน�ำ้ และน�ำ้ มัน ด้วยแรงดัน 40-50 ปอนด์
ต่อตารางนิ้ว ระยะห่าง 10 มิลลิเมตร เป่าเพื่อก�ำจัดตัวท�ำละลาย
ให้ระเหยออกจากผิวหน้าของเซอร์โคเนียจนแห้งสนิท โดยสังเกต
ได้จากไม่มีการไหวของสารและผิวหน้าเซอร์โคเนียมีความมันเงา
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เก็บชิน้ งานในภาชนะทีม่ ฝี าปิดเพือ่ ป้องกันการสัมผัสกับฝุน่ ละออง
สกปรก ก่อนที่จะด�ำเนินการขั้นตอนต่อไป
การยึดด้วยเรซินซีเมนต์ชนิดบ่มตัวสองรูปแบบ
น�ำแม่แบบซิลิโคน (Honigum putty, DMG GmbH,
Hamburg, Germany) ที่มีรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3 มิลลิเมตร
ลึก 2 มิลลิเมตร วางลงบนผิวหน้าเซอร์โคเนียทีผ่ า่ นการปรับสภาพ
ผิวด้วยวิธีการต่าง ๆ โดยให้รูแม่แบบที่จะใช้บรรจุเรซินซีเมนต์นั้น
อยูต่ รงและครอบคลุมรูของเทปกาวหน้าเดียว จากนัน้ ฉีดเรซินซีเมนต์
(Multilink N, Ivoclar vivadent, AG, FL-9494 Schaan, Liechtenstein)
ลงในรูแม่แบบ ฉายแสงเป็นเวลา 40 วินาที เพื่อให้เกิดการบ่มตัว
โดยให้ปลายท่อน�ำแสงตั้งฉากและแนบชิดกับผิวหน้าของแม่แบบ
จากนัน้ ค่อย ๆ แกะแม่แบบและเทปกาวออกด้วยความระมัดระวัง
ฉายแสงซ�ำ้ อีกครัง้ เป็นเวลา 40 วินาที ทิง้ ไว้อกี 10 นาทีเพือ่ ให้เกิด
พอลิเมอร์สมบูรณ์ จากนัน้ น�ำชิน้ ทดสอบแช่ในน�ำ้ กลัน่ โดยเก็บไว้ในตู้
ควบคุมอุณหภูมทิ ี่ 37 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชัว่ โมง (Incubator;
Contherm 160M, Contherm Scientific Ltd., Korokoro,
Lower Hutt, New Zealand)
การทดสอบค่าก�ำลังแรงยึดเฉือน
น�ำชิ้นทดสอบยึดเข้ากับอุปกรณ์เพื่อทดสอบก�ำลังแรง
ยึดเฉือน โดยให้แนวระนาบของปลายมีดที่จะใช้ทดสอบแรงเฉือน
(shearing blade) ขนานกับรอยต่อระหว่างเซอร์โคเนียกับเรซิน
ซีเมนต์ และให้อยู่ห่างประมาณ 1 มิลลิเมตร (รูปที่ 1) แล้วท�ำการ
ทดสอบวัดก�ำลังแรงยึดเฉือนระหว่างเซอร์โคเนียกับเรซินซีเมนต์
ด้วยเครือ่ งทดสอบสากล (Universal testing machine; EZ-S 500N,
Shimadzu corporation, Kyoto, Japan) ที่ความเร็วของหัวกด
(crosshead speed) เท่ากับ 0.5 มิลลิเมตรต่อนาที ค�ำนวณค่า
ก�ำลังแรงยึดเฉือนโดยน�ำแรงเฉือนสูงสุดหารด้วยพื้นที่ของเรซิน
ซีเมนต์ทสี่ มั ผัสกับเซอร์โคเนีย ซึง่ ค่าทีไ่ ด้มหี น่วยเป็นเมกะพาสคาล

รูปที่ 1 องค์ประกอบของการทดสอบก�ำลังแรงยึดเฉือน
Figure 1 Shear bond strength test configuration

การศึกษารูปแบบความล้มเหลว
การศึกษารูปแบบความล้มเหลวหลังการแตกหัก โดยน�ำ
ชิ้นงานที่ผ่านการทดสอบไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ
ไมโครสโคปที่ก�ำลังขยาย 40 เท่า เพื่อดูรูปแบบความล้มเหลว
(mode of failure) ของแรงยึดติดระหว่างเซอร์โคเนียกับเรซิน
ซีเมนต์ สามารถแบ่งเป็น 3 แบบ คือ 1) การยึดไม่อยู่ (adhesive
failure) เกิดความล้มเหลวระหว่างรอยต่อของเซอร์โคเนียและ
เรซินซีเมนต์ เมื่อดูบนผิวเซอร์โคเนียจะไม่พบเรซินซีเมนต์หลง
เหลืออยู่เลย 2) การเชื่อมแน่นล้มเหลว (cohesive failure) เกิด
ความล้มเหลวในเนื้อวัสดุเรซินซีเมนต์ เมื่อดูบนผิวเซอร์โคเนียจะ
พบเรซินซีเมนต์ตดิ ทีผ่ วิ เซอร์โคเนียอยูท่ งั้ หมด 3) การล้มเหลวแบบ
ผสม (mixed failure) เกิดความล้มเหลวทัง้ แบบการยึดไม่อยูแ่ ละ
การเชื่อมแน่นล้มเหลว เมื่อดูผิวเซอร์โคเนียจะพบเรซินซีเมนต์ติด
บนผิวเซอร์โคเนียอยู่เป็นหย่อม ๆ
สถิติที่ใช้ทดสอบ
วิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิตโิ ดยใช้ความแปรปรวนทางเดียว
(one-way analysis of variance) และเปรียบเทียบความแตก
ต่างระหว่างกลุม่ ด้วยการเปรียบเทียบเชิงซ้อนชนิดทูกยี ์ (Tukey’s
multiple comparisons) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95

ผลการศึกษา
การวิจัยนี้ไม่พบการแตกหักของชิ้นทดสอบก่อนการ
ทดสอบก�ำลังแรงยึดเฉือน (prematurely failed specimen) ใน
ทุกกลุ่มการทดลอง
ค่าก�ำลังแรงยึดเฉือนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแสดง
ไว้ในตารางที่ 2
โดยค่าก�ำลังแรงยึดเฉือนของ กลุ่มที่ 3 (AP+SU) และ
กลุ่มที่ 5 (AP+EX) มีค่าสูงกว่ากลุ่มที่ 1 (AP) กลุ่มที่ 2 (SU) กลุ่ม
ที่ 4 (EX) และกลุม่ ที่ 6 (no tx) อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
และพบว่ากลุ่มที่ 6 (no tx) มีค่าก�ำลังแรงยึดเฉือนต�่ำที่สุดอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ (p<0.05)
รูปแบบความล้มเหลวที่พบภายหลังจากการทดสอบ
ก�ำลังแรงยึดเฉือนระหว่างเซอร์โคเนียกับเรซินซีเมนต์ (ตารางที่ 2)
โดยกลุ่มที่ 1 (AP) พบการล้มเหลวแบบผสมร้อยละ 90 การล้ม
เหลวแบบเชื่อมแน่นล้มเหลวร้อยละ 10 กลุ่มที่ 2 (SU) และ กลุ่ม
ที่ 4 (EX) พบการล้มเหลวแบบผสมร้อยละ 80 การล้มเหลวแบบ
เชื่อมแน่นล้มเหลวร้อยละ 20 กลุ่มที่ 3 (AP+SU) และ กลุ่มที่ 5
(AP+EX) พบการล้มเหลวแบบผสมร้อยละ 60-70 การล้มเหลว
แบบเชื่อมแน่นล้มเหลวร้อยละ 30-40 และในกลุ่มที่ 6 (no tx)
พบการล้มเหลวแบบยึดไม่อยู่ร้อยละ 100 ตัวอย่างรูปแบบความ
ล้มเหลวได้แสดงไว้ดังรูปที่ 2
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ตารางที่ 2 ค่าก�ำลังแรงยึดเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (เมกะพาสคาล) และรูปแบบความล้มเหลว
Table 2 Mean bond strength, standard deviation (Megapascal) and mode of failure
Group
1.   (AP)
2.   (SU)
3.   (AP+SU)
4.   (EX)
5.   (AP+EX)
6.   (no tx)

Mean bond strength (SD)
14.12 (2.56)a
19.25 (2.00)b
23.53 (2.15)c
18.93 (1.93)b
22.91 (2.14)c
8.05 (1.64)d

Mode of failure
Adhesive

Mixed

Cohesive

0
0
0
0
0
100

90
80
60
80
70
0

10
20
40
20
30
0

The value with identical letters indicates no statistically significant difference

รูปที่ 2

ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอไมโครสโคปแสดงรูปแบบความล้มเหลว
A. การเชื่อมแน่นล้มเหลวในเรซินซีเมนต์
B. การล้มเหลวแบบผสม
C. การยึดไม่อยู่บนผิวของเซอร์โคเนีย
Figure 2 Illustrations from stereo microscope Show mode of failure
A. Cohesive failure in resin cement
B. Mixed failure
C. Adhesive failure in zirconia surface

บทวิจารณ์
จากการศึกษาพบว่า ก�ำลังแรงยึดเฉือนระหว่างเซอร์โคเนีย
และเรซินซีเมนต์ โดยใช้สารไพรเมอร์ที่มีเอ็มดีพีร่วมกับสารยึดติด
(AP+SU, AP+EX) และการใช้สารยึดติด/สารไพรเมอร์ที่มีเอ็มดีพี
เพียงอย่างเดียว (AP, SU, EX) มีคา่ แตกต่างกัน และก�ำลังแรงยึดเฉือน
ระหว่างเซอร์โคเนียกับเรซินซีเมนต์ โดยใช้สารยึดติดแบบยูนเิ วอร์
ซอล (SU) สารยึดติดทีม่ มี อนอเมอร์ทมี่ หี มูฟ่ อสเฟตเป็นหมูฟ่ งั ก์ชนั่
(EX) และสารไพรเมอร์ที่มีเอ็มดีพี (AP) มีค่าไม่แตกต่างกัน ดังนั้น
จึงยอมรับสมมติฐานแรกที่ตั้งไว้และปฏิเสธสมมติฐานที่สอง

รูปแบบความล้มเหลวทีเ่ กิดขึน้ พบว่ากลุม่ ทีไ่ ม่มกี ารปรับ
สภาพผิวเซอร์โคเนียเป็นแบบยึดไม่อยู่ร้อยละ 100 ส่วนกลุ่มที่มี
การปรับสภาพผิวด้วยอัลลอยไพรเมอร์ หรือสารยึดติดเป็นแบบ
ผสมร้อยละ 80-90 การล้มเหลวแบบเชื่อมแน่นล้มเหลวร้อยละ
10-20 ส่วนกลุ่มที่มีการปรับสภาพผิวด้วยอัลลอยไพรเมอร์แล้ว
ตามด้วยการทาสารยึดติดเป็นแบบผสมร้อยละ 60-70 การล้มเหลว
แบบเชื่อมแน่นล้มเหลวร้อยละ 30-40 ซึ่งสอดคล้องกับค่าก�ำลัง
แรงยึดที่ได้ โดยพบว่ากลุ่มที่มีก�ำลังแรงยึดต�่ำจะให้รูปแบบความ
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ล้มเหลวแบบยึดไม่อยูม่ ากทีส่ ดุ 17 โดยสอดคล้องกับการศึกษาของ Kim
และคณะ ปี ค.ศ. 201511 และ Al Jeaidi และคณะ ปี ค.ศ. 201717
เซอร์โคเนียเป็นเซรามิกทีม่ ชี นั้ ออกไซด์เป็นองค์ประกอบ21
โดยชั้ น ออกไซด์ นี้ มี ค วามส� ำ คั ญ ในการเกิ ด การยึ ด ติ ด ทางเคมี
ระหว่างเซอร์โคเนียกับสารเคมีทมี่ หี มูฟ่ อสเฟตเป็นหมูฟ่ งั ก์ชนั่ เช่น
อัลลอยไพรเมอร์ สารยึดติด เป็นต้น เมื่อทาสารไพรเมอร์หรือสาร
ยึดติดที่มีหมู่ฟอสเฟตเป็นหมู่ฟังก์ชั่นลงบนผิวเซอร์โคเนีย ปลาย
ข้างที่มีหมู่ฟอสเฟตจะเกิดการยึดติดทางเคมีกับชั้นออกไซด์ของ
เซอร์โคเนีย9 ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งเป็นคาร์บอนพันธะคู่จะเกิด
ปฏิกิริยาการเกิดพอลิเมอร์กับสารยึดติดหรือเรซินซีเมนต์ได้
อัลลอยไพรเมอร์เป็นสารไพรเมอร์ทมี่ เี อ็มดีพเี ป็นมอนอเมอร์
หลัก โดยเอ็มดีพเี ป็นสารทีม่ หี มูฟ่ อสเฟตเป็นหมูฟ่ งั ก์ชนั่ ซึง่ สามารถ
เกิดการยึดติดทางเคมีกับชั้นออกไซด์ของเซอร์โคเนียได้ มีการ
ศึกษามากมาย พบว่าสารเอ็มดีพีเกิดการยึดติดทางเคมีที่ดีกับ
เซอร์โคเนีย7-10 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่าเมื่อทาสารที่มีเอ็มดีพี
หรือสารที่มีหมู่ฟอสเฟตเป็นหมู่ฟังก์ชั่นบนผิวเซอร์โคเนียจะให้
ค่าแรงยึดที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ท�ำการปรับสภาพผิวเซอร์โคเนีย ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Kim และคณะ ปี ค.ศ. 2015 พบว่า
การใช้อลั ลอยไพรเมอร์ทาบนเซอร์โคเนียก่อนยึดด้วยเรซินซีเมนต์
จะเพิม่ ค่าก�ำลังแรงยึดระหว่างเซอร์โคเนียกับเรซินซีเมนต์ได้11 การ
ศึกษาของ Tanis และคณะ ปี ค.ศ. 2015 รายงานว่า การใช้สาร
ไพรเมอร์ที่มีเอ็มดีพีปรับสภาพผิวเซอร์โคเนียก่อนยึดด้วยเรซิน
ซีเมนต์จะท�ำให้ได้ค่าก�ำลังแรงยึดที่สูงขึ้น10 และการศึกษาของ Al
Jeaidi และคณะ ปี ค.ศ. 2017 พบว่าเซอร์โคเนียที่ไม่มีการปรับ
สภาพผิวด้วยสารเอ็มดีพหี รือสารทีม่ หี มูฟ่ อสเฟตเป็นหมูฟ่ งั ก์ชนั่ จะ
ให้แรงยึดทีต่ ำ�่ เมือ่ ท�ำการยึดด้วยเรซินซีเมนต์ เนือ่ งจากเรซินซีเมนต์
มีความหนืดที่สูงเมื่อเทียบกับสารไพรเมอร์หรือสารยึดติด จึงไม่
สามารถเกิดการไหลแผ่เข้าไปในผิวทีม่ คี วามขรุขระของเซอร์โคเนียได้17
จากการศึกษาครัง้ นี้ เมือ่ เปรียบเทียบการปรับสภาพผิว
เซอร์โคเนียด้วยสารอัลลอยไพรเมอร์กบั สารยึดติดทีม่ เี อ็มดีพหี รือ
มีหมูฟ่ อสเฟตเป็นหมูฟ่ งั ก์ชนั่ พบว่าการทาสารยึดติดทีม่ เี อ็มดีพหี รือ
มีหมูฟ่ อสเฟตเป็นหมูฟ่ งั ก์ชนั่ ให้คา่ ก�ำลังแรงยึดทีส่ งู กว่าการปรับสภาพ
ผิวเซอร์โคเนียด้วยสารอัลลอยไพรเมอร์อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Kim และคณะ ปี ค.ศ. 2015 ได้ศกึ ษา
ถึงค่าก�ำลังแรงยึดของสารยึดติดผลิตภัณฑ์ซงิ เกิลบอนด์ยนู เิ วอร์ซอล
และสารอัลลอยไพรเมอร์ พบว่าการทาสารยึดติดผลิตภัณฑ์ซงิ เกิล
บอนด์ยนู เิ วอร์ซอลให้คา่ แรงยึดทีส่ งู กว่าการทาสารอัลลอยไพรเมอร์
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ เนื่องจากในสารยึดติดผลิตภัณฑ์ซิงเกิล
บอนด์ยนู เิ วอร์ซอล ประกอบด้วยสารเอ็มดีพแี ละเรซินมอนอเมอร์
ซึง่ เรซินมอนอเมอร์นจี้ ะไปท�ำให้ชนั้ รอยต่อระหว่างเซอร์โคเนียกับ
เรซินซีเมนต์มคี วามแข็งแรงขึน้ จึงส่งผลให้มกี ำ� ลังแรงยึดทีส่ งู ขึน้ 11
และการศึกษาของ Ferreira da Silva และคณะ ปี ค.ศ. 2018

รายงานว่าการทาสารยึดติดผลิตภัณฑ์ซงิ เกิลบอนด์ยนู เิ วอร์ซอลให้
ค่ า แรงยึ ด ที่ สู ง กว่ า การทาสารเอ็ มซี ไ พรเมอร์ (MZ primer)
เนื่องจากสารเอ็มซีไพรเมอร์มีมอนอเมอร์ที่มีหมู่คาร์บอกซิลเป็น
หมู่ฟังก์ชั่น ซึ่งหมู่คาร์บอกซิลจะเกิดการจับกับชั้นออกไซด์บนผิว
เซอร์โคเนียได้บางและไม่เสถียร จึงให้ค่าแรงยึดที่ต�่ำเมื่อเทียบกับ
การทาสารยึดติดผลิตภัณฑ์ซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์ซอลที่มีเอ็มดีพี
เป็นมอนอเมอร์ แต่จากการศึกษาเดียวกันกลับพบว่า การทาสาร
ยึดติดผลิตภัณฑ์ซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์ซอลให้ค่าแรงยึดที่ไม่แตก
ต่างกับการทาสารซีไพรเมอร์พลัส (Z primer plus) เนือ่ งจากสาร
ซีไพรเมอร์พลัส ประกอบด้วยเอ็มดีพีและมอนอเมอร์ที่มีหมู่คาร์
บอกซิลเป็นหมูฟ่ งั ก์ชนั่ ดังนัน้ ค่าแรงยึดทีไ่ ด้จงึ เกิดจากรวมกันของ
สารเอ็มดีพีและมอนอเมอร์ที่มีหมู่คาร์บอกซิลเป็นหมู่ฟังก์ชั่นจับ
กับชัน้ ออกไซด์บนผิวเซอร์โคเนีย จึงท�ำให้มคี า่ แรงยึดทีไ่ ม่แตกต่าง
กับการทาสารยึดติดผลิตภัณฑ์ซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์ซอล22 ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Xie และคณะ ปี ค.ศ. 2016 ที่พบ
ว่าการทาสารยึดติดผลิตภัณฑ์ซิงเกิลบอนด์ยูนิเวอร์ซอลให้ค่าแรง
ยึดทีไ่ ม่แตกต่างกับการทาสารซีไพรเมอร์พลัส19 แต่ตรงข้ามกับการ
ศึกษาของ Amaral และคณะ ปี ค.ศ. 2014 และ Seabra และคณะ
ปี ค.ศ. 2014 รายงานว่าการปรับสภาพผิวเซอร์โคเนียสารยึดติด
ผลิตภัณฑ์ซงิ เกิลบอนด์ยนู เิ วอร์ซอลให้คา่ แรงยึดทีส่ งู กว่าการปรับ
สภาพผิวด้วยสารซีไพรเมอร์พลัสอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิต16,18
ิ
Amaral และคณะ ปี ค.ศ. 2014 และ Al Jeaidi และคณะ
ปี ค.ศ. 2017 รายงานว่าการใช้สารยึดติดผลิตภัณฑ์ซิงเกิลบอนด์
ยูนิเวอร์ซอลสามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการเกิดการยึดติด
ทางเคมีระหว่างเซอร์โคเนียกับเรซินซีเมนต์ได้16,17 Seabra และคณะ
ปี ค.ศ. 2014 พบว่าสารยึดติดผลิตภัณฑ์ซงิ เกิลบอนด์ยนู เิ วอร์ซอล
สามารถเพิม่ แรงยึดติดระหว่างเซอร์โคเนียกับเรซินคอมโพสิตได้18
Kim และคณะ ปี ค.ศ. 2015 และ Xie และคณะ ปี ค.ศ. 2016 รายงาน
ว่าการใช้สารยึดติดแบบยูนเิ วอร์ซอลท�ำให้เกิดการยึดติดทีด่ รี ะหว่าง
เซอร์โคเนียกับเรซินซีเมนต์19,23 นอกจากนีย้ งั สามารถต้านทานการ
สลายด้วยน�ำ 
้ (hydrolysis) บริเวณรอยต่อของเซอร์โคเนียกับเรซิน
ซีเมนต์ได้อีกด้วย19 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาในครั้งนี้พบว่า ค่า
ก�ำลังแรงยึดเฉือนของการปรับสภาพผิวเซอร์โคเนียด้วยสารยึดติด
ที่มีเอ็มดีพีหรือมีหมู่ฟอสเฟตเป็นหมู่ฟังก์ชั่นมีค่าสูงกว่าการปรับ
สภาพผิวเซอร์โคเนียด้วยสารอัลลอยไพรเมอร์ จึงอาจสรุปได้วา่ การ
ใช้สารยึดติดแบบยูนิเวอร์ซอลหรือสารยึดติดที่มีหมู่ฟอสเฟตเป็น
หมูฟ่ งั ก์ชนั่ เป็นอีกทางเลือกหนึง่ แทนการใช้สารไพรเมอร์ทมี่ เี อ็มดีพี
ในการปรับสภาพผิวเซอร์โคเนีย
จากการศึกษาครัง้ นีพ้ บว่า การปรับสภาพผิวด้วยอัลลอย
ไพรเมอร์แล้วตามด้วยการทาสารยึดติดจะให้คา่ ก�ำลังแรงยึดเฉือน
ที่สูงกว่าการปรับสภาพผิวด้วยสารยึดติดหรืออัลลอยไพรเมอร์
เพียงอย่างเดียว เนื่องจากการปรับสภาพผิวด้วยอัลลอยไพรเมอร์
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จะเป็นการเพิม่ การยึดติดทางเคมี และยิง่ ไปกว่านัน้ อัลลอยไพรเมอร์
จะท�ำให้เพิม่ การไหลแผ่ (wettability) ของเรซินมอนอเมอร์เข้าไป
ในผิวของเซอร์โคเนียได้ดียิ่งขึ้น เกิดเป็นชั้นรอยต่อที่แข็งแรงขึ้น11
ส่งผลให้มีค่าการยึดติดที่สูงขึ้นตามมาได้ โดยการศึกษาของ Xie
และคณะ ปี ค.ศ. 2016 รายงานว่าการปรับสภาพผิวของเซอร์โค
เนียด้วยสารไพรเมอร์ที่มีเอ็มดีพีแล้วตามด้วยการทาสารยึดติด
แบบยูนิเวอร์ซอลที่มีเอ็มดีพี มีผลทั้งให้ค่าแรงยึดที่สูงขึ้นและให้
ค่าแรงยึดที่ไม่แตกต่างกับการทาสารยึดติดเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ของสารยึดติดแบบยูนิเวอร์ซอล19
ด้วยข้อจ�ำกัดของการศึกษาในครั้งนี้ที่ท�ำการเตรียมผิว
เซอร์โคเนียโดยการขัดผิวหน้าด้วยกระดาษซิลกิ อนคาร์ไบด์ทคี่ วามหยาบ
600 กริท เพียงอย่างเดียว จึงท�ำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบกับวิธี
การเตรียมผิวเซอร์โคเนียโดยวิธอี นื่ ๆ ได้ ซึง่ มีการศึกษาพบว่าเมือ่
ท�ำการเตรียมผิวโดยการพ่นอนุภาคอะลูมนิ มั ออกไซด์จะท�ำให้มคี า่
การยึดติดที่สูงขึ้น ดังนั้นควรมีการศึกษาต่อไปถึงวิธีการเตรียมผิว
เซอร์โคเนียวิธีต่าง ๆ ร่วมกับการใช้สารไพรเมอร์และสารยึดติด
เพือ่ เปรียบเทียบค่าการยึดติดระหว่างเซอร์โคเนียและเรซินซีเมนต์

บทสรุป

การใช้สารไพรเมอร์ที่มีเอ็มดีพีร่วมกับสารยึดติดจะให้
ก�ำลังแรงยึดระหว่างเซอร์โคเนียและเรซินซีเมนต์ที่สูงกว่าการใช้
สารยึดติดหรือการใช้สารไพรเมอร์ทมี่ เี อ็มดีพเี พียงอย่างเดียว การ
ใช้สารยึดติดแบบยูนเิ วอร์ซอลหรือสารยึดติดทีม่ มี อนอเมอร์ทมี่ หี มู่
ฟอสเฟตเป็นหมู่ฟังก์ชั่นสามารถใช้ทดแทนการใช้สารไพรเมอร์ที่
มีเอ็มดีพีในการปรับสภาพผิวเซอร์โคเนียได้
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Efficacy of Articaine Infiltration for Pulp Treatment in Mandibular Primary
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Abstract

This clinical trial aimed to compare pain scores and adverse events between buccal infiltration with 4 %
articaine with epinephrine 1:200,000 and nerve block with 2 % lidocaine with epinephrine 1:100,000 in pulp treatment
in mandibular primary molars. Twenty-six children received pulp treatments on both sides of the mandible with
inferior alveolar nerve block with lidocaine and buccal infiltration with articaine in random sequences. Pain scores
were assessed during injection and pulp removal by video observation and through participant’s self-reporting after
the procedure. Additional local anesthesia and adverse events were monitored. The Wilcoxon Signed-Rank test and
the McNemar test were used for statistical analysis. Pain scores during injection in lidocaine nerve block (2.4±1.2)
and articaine infiltration (1.7±0.9) were significantly different (p=0.002). There was no statistical difference in pain
scores during pulp removal, overall pain from self-reporting and additional local anesthesia. One case in each
method reported lip biting after treatment. No other adverse events were reported in this study. In conclusion,
mandibular infiltration with articaine was not different from inferior alveolar nerve block with lidocaine in pain
control and adverse events when performing pulp treatment in mandibular primary molars; however, it provided
less pain during injection.
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Introduction

Local anesthesia plays an important role for
pain control in dentistry, especially in the pediatric field
since pain can directly affect the behavior of children.1
Inadequate pain control can cause dental fear, anxiety
and can lead to behavior disturbance and a negative
attitude towards dental treatment in the future.2 Inferior
alveolar nerve block is a common local anesthetic
technique used in mandibular teeth with the benefit of
widely anesthetized tissue, which is useful for quadrant
dentistry. There are several disadvantages of nerve block
such as pain during the injection3,4, prolonged numbness
involving lip, tongue and buccal mucosa which lead to
self-inflicted soft tissue trauma especially in young
children5, nerve injury, trismus, hematoma and facial
nerve paresis.6 Moreover, it has been found that failure
rates of nerve block may range from 44-84 % due to
variations of an anatomical landmark.1,7 Mandibular
infiltration showed the potential of tissue anesthetization
indifferently to inferior alveolar nerve block with more
advantages in several areas such as simplicity of usage,
comfort when injected, less opportunity to damage the
nerve, and less chance of post-operational soft tissue
trauma.8 Nonetheless, a limited anesthetized area by
mandibular infiltration with lidocaine, which is considered
as a gold standard of local anesthetic agent9, showed less
effectiveness than inferior alveolar nerve block when
treating pulpotomy and extraction in children.10
Articaine hydrochloride has been used in dental
practice since 1976.11 It is the only amide anesthetic agent
that consists of thiophene ring, which helps increasing
lipid solubility and potency. In comparison to lidocaine,
the potency of articaine is 1.5 times while its toxicity is
only 0.6 times.9 Studies of mandibular infiltration with
4 % articaine showed similar pulpal anesthesia compared
to inferior alveolar nerve block with 2 % lidocaine in
adults.12,13 However, there were only few studies done
in mandibular primary molars when treating pulpitis. In
addition, none of them studied the adverse events.7,14
Therefore, this study aimed to compare the efficacy,
including pain scores and adverse events, of mandibular
buccal infiltration with 4 % articaine with epinephrine

1:200,000 and inferior alveolar nerve and long buccal nerve
block with 2 % lidocaine with epinephrine 1:100,000 in
pulp treatment in mandibular primary molars.

Materials and Methods

This study was prospective, randomized clinical
controlled trial and split mouth design, carried out from
March 2017 to May 2018. Ethical approval was given by
the institutional review board of the Faculties of Dentistry
and Pharmacy, Mahidol University (MU-DT/PY-IRB 2017/
012.2802). Trial registration number in clinicaltrials.in.th
was TCTR20180221001. The sample size was calculated
according to Arali7, which compared pain scores during
access opening in children who received pulp treatment
between mandibular buccal infiltration with articaine
and inferior alveolar nerve block with lidocaine. The
difference in pain scores was 0.2. Therefore, the sample
size in this study was 26 for each technique with 90 %
power and 0.01 level of significance.
Healthy children aged 4-8 years old were
screened from the Department of Pediatric Dentistry,
the Faculty of Dentistry, Mahidol University, Bangkok and
Pak Phayun hospital, Phatthalung, Thailand. Participants
who presented with both sides of primary mandibular
first or second molars with extensive dental caries that
need pulp therapy and had co-operative behavior
(Frankl behavior rating scale 3 or 4) were included in
the study. Those who had a history of local anesthetic
agent allergy, analgesic medication prior to dental
treatment or signs of pulp necrosis such as periapical
abscess, tooth mobility or facial swelling were excluded.
Participants were randomized to particular treatment
sequences either with 2 % lidocaine or 4 % articaine
through selecting assigned numbers sealed in an envelope
at the beginning of the process. All anesthetic and pulp
treatment procedures were done by three postgraduate
students, who had the same years of experience in
pediatric dentistry. Each participant received treatment
from the same operator and was blinded from anesthetic
agents and techniques. All the procedures were video
recorded. The procedure started from the right side of
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the mandible at the first visit. Before injection, topical
anesthesia with 20 % benzocaine (Pac Dent®, USA) was
applied with cotton pellet at dried soft tissue at the
site of injection for 1 minute. Then, the local anesthesia
was given with 27-gauge, 21 millimeters needle (Terumo
Dental needle®, Japan) with the injection rate of 1 milliliter/
minute. After randomization, half of the participants
received inferior alveolar and long buccal nerve block
with 2 % lidocaine with epinephrine 1:100,000 (Medicaine™,
Huons, Korea) 1.8 ml in their first dental visit, followed
by buccal infiltration with 4 % articaine with epinephrine
1:200,000 (Septanest®N, Septodont, Canada) 0.8 ml at
mucobuccal fold near the apex of the root and indirect
injection of lingual soft tissue through interdental papilla
distally to the treated tooth 0.3 ml during their second
dental visit with at least 1-week interval. The other half of

participants received treatment with alternate sequences.
The local anesthesia was confirmed by participants’
reporting of soft tissue numbness and probing at buccal
and lingual sulcus of the treated tooth. Thereafter,
rubber dam isolation was placed and pulpotomy or
pulpectomy were performed. Pulpotomies were done
in the teeth that were diagnosed with reversible pulpitis,
while teeth with irreversible pulpitis were treated by
pulpectomies. If inadequate pain control occurred,
additional intrapulpal injection would be given. After
all the procedures had been done, participants were
asked to assess pain using the Faces Pain Scale-Revised
(FPSR) 15 as shown in Figure 1. The pain scale was rated
from 0 to 10; in which 0 indicated no pain and 10 indicated
the most severe pain.

Figure 1 Faces pain scale–revised.

Complications were monitored during injection,
after injection, after treatment and 24 hours after treatment
via phone call. The video was cut into two parts: during
injection of local anesthesia and during access opening
and pulp removal, then labeled with code. The sound-eye-

motor (SEM) score16 as shown in Table 1 was evaluated
by two blinded independent observers. Ten cases were
used for the calibration of SEM score to ensure the
reliability of examiners at a 2-week interval. When the
scores were different, further discussion was done.

Table 1 SEM pain scale.
Observations

1 comfort

2 mild discomfort

Sounds

No sounds indicating
pain

Eyes

No eye signs of
discomfort
Hands relaxed no
apparent body
tenseness

Non-specific sounds;
Specific verbal complaints Verbal complaint
possible pain indications “OW” raises voice
indicates intense pain
e.g. scream, sobbing
Eye wide, show of
Watery eyes, eyes
Crying, tears running
concern, no tear
flinching
down face
Hands show some
Random movement of
Movement of hands to
distress or tension
arms or body without
make aggressive contact,
aggressive intention of
e.g. punching, pulling
physical contact, grimace, head away
twitch

Motor

3 moderately painful

		

4 painful
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Statistical analysis
All data were processed by SPSS software (24.0,
SPSS Inc., Chicago Ill, USA). Inter-examiner and intra-examiner
reliability were tested by Cohen’s Kappa statistics and
results were 0.88 and 1 respectively. Wilcoxon Match-Pairs
Signed-Rank test was used to analyze the difference of
pain scores from video observation during injection and
pulp removal as well as participants’ self-reporting
between the two local anesthetic techniques. The pain
scores using the same local anesthetic technique with
different time sequences was analyzed by Mann-Whitney
U test. The McNemar test was used to compare the need
of additional local anesthesia. A p-value less than 0.05 was
accepted as a statistical significance.

Results

In this study, twenty-six participants, 13 boys
and 13 girls, ages ranging from 4 to 7 years old (average
5.2±0.7 years) were included. One participant reported
having the history of dental injection prior to the study.
Sixteen mandibular first primary molars and 36 mandibular
second primary molars were analyzed. Baseline variables
are shown in Table 2.
Pain score during injection in lidocaine nerve
block and articaine infiltration were statistically significant
(p=0.002). On the contrary, pain scores during pulp removal
and participant’s self-reporting were not significantly different
(p=0.115 and p=0.109). All pain scores are shown in Table 3.

Considering the effect of the tooth location,
there were 18 participants who received treatment in
the same tooth location in both sides of the mandible.
The pain score during injection also showed the significant
difference between articaine infiltration and lidocaine
nerve block (p=0.004). Whereas, pain score during pulp
removal and self-reported pain score were not different
between articaine infiltration and lidocaine nerve block
(p=0.396 and p=0.356) shown in Table 4.
Since the numbers of treatments in both groups
were different, comparison of the same treatments was
analyzed as shown in Table 5. Eight participants received
pulpotomy and six participants received pulpectomy
on both sides of the mandible. Pain scores during pulp
removal and participant’s self-reporting were not different
between articaine infiltration and lidocaine nerve block.
The comparisons of pain scores using the same
local anesthetic technique with different time sequence
were shown in Table 6. There were no differences between
the first and the second dental visits in both lidocaine
nerve block and articaine infiltration.
There were 2/26 (7.7 %) cases in lidocaine nerve
block and 3/26 (11.5 %) cases in articaine infiltration that
required additional local anesthesia, which were not
significantly different (p=1.000). There was one case in each
method who reported self-inflicted soft tissue trauma at the
lower lip after treatment. No other immediate and one day
post-operative adverse events were found in this study.

Table 2 Number of tooth types and pulp treatments in different local anesthetic techniques.

Variables
Tooth
   - First mandibular primary molar
   - Second mandibular primary molar
Treatment
   - Pulpotomy
   - Pulpectomy

*statistically significant (p<0.05), McNemar’s test

Lidocaine nerve
block

Articaine buccal
infiltration

p-value

7
19

9
17

0.727

10
16

18
8

0.039*
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Table 3 Mean±SD of pain scores in different local anesthetic techniques.
Procedures

Pain scores (mean±SD)
Lidocaine nerve block

Articaine buccal infiltration

2.4±1.2
1.8±1.0
1.3±1.7

1.7±0.9
1.5±0.8
0.7±1.3

Injection
Pulp removal
Self-reported

*statistically significant (p<0.05), Wilcoxon match pairs Signed-Rank test

p-value
0.002*
0.115
0.109

Table 4 Pain scores of the same tooth location in different local anesthetic techniques.
Procedures

Pain scores (mean±SD)
Lidocaine nerve block

Articaine buccal infiltration

2.7±1.2
2.0±1.1
1.4±1.8

1.9±1.0
1.8±0.8
1.0±1.4

Injection
Pulp removal
Self-reported

*statistically significant (p<0.05), Wilcoxon match pairs Signed-Rank test

p-value
0.004*
0.396
0.356

Table 5 Comparison of pain scores in different local anesthetic techniques base on treatments.
Treatments

Pain scores (mean±SD)

p-value

Lidocaine nerve block

Articaine buccal infiltration

Pulpotomy (8 cases)
   - Pulp removal
   - Self-reported

1.8±1.0
0.8±1.0

1.6±0.9
1.0±1.5

0.581
0.739

Pulpectomy (6 cases)
   - Pulp removal
   - Self-reported

2.3±1.3
1.0±1.7

1.3±0.8
0.0±0.0

0.180
0.066

*statistically significant (p<0.05), Wilcoxon match pairs Signed-Rank test

Table 6 Comparison of pain scores in different local anesthetic techniques base on visit sequence.
Local anesthetic techniques

Pain scores (mean±SD)

p-value

1st visit

2nd visit

Lidocaine nerve block
   - Injection
   - Pulp removal
   - Self-reported

2.4±1.2
2.0±0.9
1.4±1.5

2.4±1.3
1.7±1.1
1.2±1.9

0.815
0.185
0.570

Articaine infiltration
   - Injection
   - Pulp removal
   - Self-reported

1.7±0.8
1.5±0.7
0.9±1.3

1.8±1.1
1.5±0.8
0.5±1.2

1.000
1.000
0.235

*statistically significant (p<0.05), Mann-Whitney U test
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Discussion

Pain was subjective and depended on an individual’s experience.14,17 This study was designed as the
prospective randomized split mouth with at least 1-week
wash out period, which minimized carryover effects.
However, the carryover effect could not be completely
eliminated. The same local anesthetic technique with
different time sequences was statistically analyzed. We
found no difference between the two different dental
visits. Thus all data could be used in this study.
The local anesthetic technique used in this
study was buccal infiltration with lingual indirect injection
through interdental papilla, which has not been used
in the previous studies.7,14  The reason of indirect lingual
injection is that buccal infiltration cannot provide adequate
lingual soft tissue numbness, which is needed when
performing pulp treatment with rubber dam isolation
and restored with a full stainless steel crown.18,19 The
amount of articaine used in this study was 0.8 ml which
is the lowest amount that could be effectively used in
pulp treatment of mandibular primary molars.14
Pain assessment in this study focused on two
aspects. First, the pain reported by participants, which
is considered as the gold standard for pain evaluation.15,20
FPSR was a scale that showed the highest validity and
appropriateness for the participants’ age in the study.15
Another aspect for pain evaluation was also used, since
children might have limitations when reporting their
pain. Observational assessment with the SEM pain scale
via video was done during injection and pulp removal.
The SEM pain scale was suitable for monitoring participants
when receiving dental treatment with great reliability.16
Video was repeatable and observers should be blinded
from the local anesthesia methods when evaluating the
SEM pain scale during pulp removal. However, the injection
technique could not be blinded when evaluating the SEM
pain scale during injection because the different position
of needle insertion.
Pain assessment by the SEM pain scale during
injection in this study showed significant lower pain
score of articaine buccal infiltration compared to lidocaine

nerve block. The similar results were also found in previous
studies.7,14,21 More pain might be obtained with nerve
block because of deeper tissue penetration and a higher
amount of local anesthetic agent used compared to buccal
infiltration.22 On the contrary, one parallel randomized
controlled trial found that the pain during injection was
not different.23 In addition, use of topical anesthesia
before injection in a different site may affect pain. Mucosal
dryness of the inferior alveolar nerve block area is more
difficult than that of the buccal area. In our study, we
were aware of the effect so we controlled dryness at
both areas before applying topical anesthetic gel to
maintain the efficacy of topical anesthesia.
Although, the number of pulpotomy and
pulpectomy between the two groups were different
but both treatments needed pulp removal. Pain scores
during pulp removal and participant’s self-reported
overall pain were not different in this study, similar to
the results of one previous study.23 However, some
studies showed a lower pain score of articaine infiltration
compared to lidocaine nerve block during pulp removal7,14
and participant’s self-reporting.7,14,21 This might result
from the differences in the protocol of the studies, such
as the different ages of the participants, the amount of
local anesthesia used and the pain assessment methods.
The need of additional local anesthesia was
found only in the second primary mandibular molars
in all five cases, which later received profound anesthesia
after additional intrapulpal injection. This might be due
to the density of the bone, which can decrease the
penetration of local anesthesia.16 Moreover, this study
used 0.8 milliliters for buccal infiltration which was the
earlier reported minimum amount of local anesthesia.14
Increasing the amount of local anesthetic agent could
be considered when using articaine infiltration to provide
better pain control compared to lidocaine nerve block.7
Even though one paralleled study showed no difference
when using a higher amount of local anesthesia.23 The
unsuccessful anesthesia of the inferior alveolar nerve
block might be explained by the anatomical variation
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of the mandibular foramen. Repeating the local anesthesia
or a supplemental injection should be done to enhance
the success rate of this technique.24
Immediate adverse events were not found in
this study. The follow up protocol was designed to
monitor via telephone for convenience and practical
reasons. The only adverse event found in this study was
lower lip biting in one case of each local anesthetic
method. Both participants reported lip biting after receiving
the first dental injection at the second primary mandibular
molars. This result may demonstrate that not only infiltration,
but also modified mental nerve block might be obtained
after articaine infiltration which led to the numbness of
the lower lip.25 Similarly, the incidence of soft tissue
injury was one out of forty-nine cases in both lidocaine
and articaine injections in the previous parallel randomized
controlled trial.23 Therefore, postoperative advice of
self-inflicted soft tissue trauma should be given even
after buccal infiltration.  No other adverse events were
found in this study.

Conclusion

Buccal infiltration with articaine could be effectively
used in pulp treatment of mandibular primary molars, with
less pain during injection compared to nerve block with
lidocaine.  Postoperative advice of possible self-inflicted
soft tissue trauma should be given after buccal infiltration.
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แบบถามตอบบทความวิชาการการศึกษาตอเนื่อง
วิทยาสารทันตแพทยศาสตร ปที่ 69 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2562
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น้ํายาลางคลองรากฟน: การพิจารณาเลือกใชเพื่อความสําเร็จในการรักษาเนื้อเยื่อในของฟนน้ํานม
Root Canal Irrigants: Considerations for Success in Pulp Treatment for Primary Teeth
ศิริพร สงศิริประดับบุญ1, ณัฐนันท โกวิทวัฒนา1
Siriporn Songsiripradubboon1, Nattanan Govitvattana1
1ภาควิชาทันตกรรมสําหรับเด็ก
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คณะทันตแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ
of Pediatric Dentistry, Faculty of Dentistry, Chulalongkorn University, Bangkok

1. ในระหวางการลางคลองรากฟนปลายเข็มของกระบอกน้ํายาลางคลองรากฟนควรอยูที่ตําแหนงใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
ก. พอดีปลายรากฟน
ข. ลึกที่สุดเทาที่ใสปลายเข็มลงไปได
ค. เหนือกวาความยาวทํางาน 1-2 มิลลิเมตร
ง. ต่ํากวา canal orifice 1-2 มิลลิเมตร
2. น้ํายาลางคลองรากฟนชนิดใดที่มผี ลชวยกําจัดชั้นสเมียรได
ก. น้ําเกลือ
ข. โซเดียมไฮโปคลอไรต
ค. คลอเฮกซิดีน
ง. EDTA
3. ขอใดเปนการจัดการในกรณีที่มีการรั่วซึมของน้ํายาโซเดียมไฮโปคลอไรตออกนอกปลายรากไดอยางเหมาะสม
ก. ใชเครื่องดูดกําลังแรงสูง (high-volume aspirator) ชวยดูดเลือดและของเหลวออกจากคลองรากฟน
ข. กรณีที่มีอาการบวมเล็กนอย แนะนําใหผูปวยประคบรอนตั้งแตวนั นั้นและประคบตอเนื่อง 1-2 วัน
ค. กรณีที่มีอาการบวมเล็กนอย แนะนําใหผูปวยประคบรอนในวันนั้น และประคบเย็นในวันถัดไป
ง. ไมควรจายยาปฏิชีวินะหลังเกิดอุบัติการณ
4. ขอใดกลาวถึงคุณสมบัติของน้ํายาลางคลองรากฟนคลอเฮกซิดีนไดถกู ตอง
ก. ความเขมขนที่ใช คือ รอยละ 0.12 เชนเดียวกับในน้ํายาบวนปากคลอเฮกซิดีน
ข. คลอเฮกซิดีนมีคณ
ุ สมบัตเิ ดน คือ การละลายเนื้อเยื่อตาง ๆ
ค. หากคลอเฮกซิดีนสัมผัสกับโซเดียมไฮโปคลอไรตจะเกิดปฏิกิรยิ าไดตะกอนสีนา้ํ ตาลแดง
ง. คลอเฮกซิดีนไมทําปฏิกิรยิ าใด ๆ กับ EDTA
5. ขอใดไมถูกตองในการเลือกใชน้ํายาลางคลองรากฟน
ก. ในการรักษาพัลโพโตมี สามารถเลือกใชน้ําเกลือ น้ํากลั่น หรือโซเดียมไฮโปคลอไรตในระหวางการรักษาได
ข. ในการรักษาพัลเพคโตมี ควรเลือกใชน้ํายาที่มีฤทธิ์ตานเชื้อจุลชีพเพื่อกําจัดเชื้อจุลชีพในคลองรากฟน
ค. ในการรักษาพัลเพคโตมี ควรเลือกใชน้ํายาที่มีความเขมขนสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกําจัดเชื้อ
ง. หากตองการกําจัดชั้นสเมียร สามารถเลือกใช EDTA หรือ MTAD มาใชในการลางขั้นตอนสุดทายได
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