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บทคัดย่ อ
เซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์เป็ นเซลล์สาคัญในกระบวนการหายของแผลของเนื้ อเยื่อปริ ทนั ต์ที่ได้รับ
บาดเจ็ บ ซึ่ ง เนื้ อ เยื่อยึดต่ อที่ ส มบู ร ณ์ จะช่ ว ยป้ อ งกันการบุ ก รุ ก ของจุ ลิ น ทรี ย ์ก่ อโรคสู่ อวัย วะปริ ทัน ต์ การศึ ก ษานี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลของสารสกัดจากรกแพะ 2 ชนิ ด (kku5, kku6) ที่ ความเข้มข้นต่างๆ ต่อการเพิ่มจานวนของ
เซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์ ณ เวลาต่างๆ โดยทาการศึกษาในห้องปฏิบตั ิการ ความมีชีวิตของเซลล์สร้างเส้นใย
เหงือกของมนุษย์จะถูกประเมินด้วยการใช้เพรสโตบลู และแสดงผลเป็ นร้อยละ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าสารสกัด
kku5 ที่ ความเข้มข้น 1 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร มีประสิ ทธิ ภาพดี ที่สุดในการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงื อกของ
มนุษย์ ในทุกช่วงเวลาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P<0.05) โดยให้ผลต่อการเพิ่มจานวนของเซลล์ได้ดีที่สุด ณ เวลา 7 วัน
ข้อมูลที่ได้น้ ีจะสามารถนาไปพัฒนาสารสกัดจากรกแพะเป็ นผลิตภัณฑ์ในการช่วยการหายของแผลในช่องปากต่อไป
ABSTRACT
Human gingival fibroblasts (HGFs) are a major component of connective tissues that important in protecting
the periodontium from pathogenic microorganisms and plays a key role in wound healing of the periodontium. The
purpose of this in vitro study is to determine the effects of various concentrations of goat placenta extracts (kku5, kku6)
on the proliferation of human gingival fibroblasts in varying periods of time. The viability of HGFs was measured
fluorometrically by PrestoBlue assay and expressed as a percentage relative to the cells untreated with the extracts. The
results showed that kku5 at concentration 1 mg/ml were the most potent extract in stimulating proliferation of HGFs
during a 7 day period (P<0.05). These findings suggest a potential development of goat placenta extract kku5 as a new
therapeutic agent which may use to promote wound healing in the oral cavity.

คาสาคัญ: รกแพะ การเพิ่มจานวนของเซลล์ เซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์
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บทนา
โรคปริ ทนั ต์อกั เสบ (periodontitis) เป็ นโรคติดเชื้อที่มีการทาลายเนื้ อเยื่อปริ ทนั ต์ ซึ่ งปั จจุบนั พบว่ามีแนวโน้ม
สู งขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้น หากไม่ได้รับการรักษาจะส่ งผลให้มีการทาลายอวัยวะปริ ทนั ต์ ได้แก่ เหงือก (gingiva), เอ็นยึด
ปริ ทนั ต์ (periodontal ligament), กระดูกเบ้าฟั น (alveolar bone) และเคลือบรากฟั น (cementum) มากขึ้น ลักษณะทาง
คลินิกที่ พบได้แก่ เหงื อกจะมีสีแดงคล้ า บวม มีเลือดไหลจากเหงื อกที่ บวม มีการสู ญเสี ยการยึดเกาะปริ ทนั ต์ก ระดู ก
ถูกทาลาย และเหงือกร่ น มองเห็นตัวฟันยาวขึ้น มีหนอง และเลือดไหลบริ เวณเหงือกที่อกั เสบ ฟันจะโยกร่ วมกับมีอาการ
เจ็บขณะเคี้ยวอาหาร และนาไปสู่การสูญเสี ยฟันได้
เซลล์สร้างเส้นใยเหงื อกของมนุ ษย์ (human gingival fibroblast) เป็ นเซลล์หลักในเนื้ อเยื่อยึดต่อ (connective
tissue) ของอวัยวะปริ ทนั ต์ ทาหน้าที่ สร้ างเส้นใยซึ่ งเป็ นโครงสร้างของเนื้ อเยื่อ เพื่อเสริ มสร้ างความแข็งแรงให้กบั
เนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ ซึ่งเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์มีบทบาทสาคัญในการคืนสภาพของการยึดเกาะของเนื้ อเยือ่ ยึดต่อ
(connective tissue attachment) ของอวัยวะปริ ทนั ต์ทาให้สามารถกลับมาใช้งานได้ นอกจากนี้ เซลล์สร้างเส้นใยเหงื อก
ของมนุ ษย์ยงั เป็ นเซลล์สาคัญเซลล์หนึ่ งในกระบวนการหายของแผล (wound healing) ของเนื้ อเยื่อปริ ทันต์ที่ได้รับ
บาดเจ็บ เพื่อป้ องกันการบุกรุ กของจุลินทรี ยก์ ่อโรคสู่อวัยวะปริ ทนั ต์ได้อีกด้วย
สารสกัดจากรกได้ถูกนามาใช้ในเรื่ องของการหายของแผล และเป็ นส่ วนประกอบในเครื่ องสาอางเนื่ องจาก
สารสกัด จากรกอุ ด มไปด้ว ยสารที่ มี ป ระโยชน์ ได้แ ก่ เอนไซม์ (enzymes) กรดนิ ว คลิ อิ ก (nucleic acids) วิ ต ามิ น
(vitamins) กรดอะมิโน (amino acids) สเตียรอยด์ (steroids) กรดไขมัน (fatty acids) และแร่ ธาตุ(minerals) ซึ่ งสารต่างๆ
เหล่ า นี้ สามารถช่ ว ยในเรื่ อ งของการต้า นสารอนุ มู ล อิ ส ระ (antioxidant) ต้า นการอัก เสบ (anti-inflammation) ได้
(Park et al., 2010) จึ งได้มีการนาสารสกัดจากรกมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์มากขึ้น เช่น โรคตับ
เรื้ อรั ง (chronic liver diseases) กลุ่ ม อาการวัย หมดประจ าเดื อ น (menopause syndrome) และโรคเม็ ด สี ที่ ผิ ว หนัง
(skin pigment diseases) (Kong et al., 2008)
มีการศึกษาสารสกัดจากรกแพะต่อเซลล์สร้างกระดูก (osteoblast) พบว่าสารสกัดจากรกแพะมีประสิ ทธิ ภาพ
ในการกระตุ ้น การเพิ่ม จานวนของเซลล์สร้ างกระดู กของมนุ ษย์ และลดสัด ส่ วนการแสดงออกของจี นรี เซปเตอร์
แอคติเวเตอร์ ของนิ วเคลียร์ แฟคเตอร์ แคปปา บี ไลแกนหรื อแรงค์ แอล (receptor activator of nuclear factor-kappa B
ligand ; RANKL) และออสทีโอโปรติเจริ นหรื อโอพีจี (osteoprotegerin ; OPG) เมื่อถูกกระตุน้ ด้วยส่ วนสกัดเซลล์แตก
ของเชื้อพอร์ ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสได้ (เอกรัตน์ และคณะ, 2560) นอกจากนี้ ยงั มีการศึกษาซึ่ งพบว่า เปปไทด์จากรก
แพะมีประสิ ทธิ ภาพในการต้านสารอนุมูลอิสระ และสามารถยับยั้งการทางานของเอนไซม์ไทโรซิ เนส (tyrosinase)ได้
(Ruksounjik et al., 2016) อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานการศึ กษาผลของสารสกัดจากรกแพะในการกระตุน้ การเพิ่ม
จานวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์ การศึกษานี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิ ทธิภาพของสารสกัดจากรก
แพะต่อการกระตุน้ การเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์ ซึ่ งผลของการศึกษานี้ จะสามารถนามาเป็ น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา หรื อประยุกต์ใช้สารดังกล่าวในทางด้านทันตกรรมต่อไป
วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่อศึ กษาประสิ ทธิ ภาพของสารสกัดจากรกแพะต่อการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์
ที่ความเข้มข้น และระยะเวลาต่างๆ
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วิธีการวิจยั
การเตรียมเซลล์ สร้ างเส้ นใยเหงือกของมนุษย์
เก็ บ ชิ้ น เนื้ อ เยื่ อ เหงื อ กตัว อย่า งจากอาสาสมัค รจ านวน 5 คน ที่ มี สุ ข ภาพแข็ ง แรง ซึ่ งมารั บ การรั ก ษา
ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมีแผนการรักษาที่จะต้องได้รับการทาศัลยกรรมปริ ทนั ต์เพื่อเพิ่ม
ความยาวตั ว ฟั น (crown lengthening procedure) เซลล์ ส ร้ า งเส้ น ใยเหงื อ กจะถู ก แยกจากชิ้ น เนื้ อเยื่ อ เหงื อ ก
และเพาะเลี้ยง (subculture) ในอาหารเลี้ยงเซลล์ดีเอ็มอีเอ็ม 1 มิลลิลิตร (มล.) ซึ่ งประกอบด้วยกลูโคส 4.5 กรัม/ลิต ร
และโซเดี ย มไบคาร์ บ อเนต 3.7 กรั ม /ลิ ต ร ที่ เ ติ ม ซี รั ม จากตัว อ่ อ นของวัว ร้ อ ยละ10 เพนนิ ซิ ลิ น 100 ยู นิ ต /มล.
สเตรพโตมัยซิ น 100 ไมโครกรัม/มล. และแอมโฟเทอริ ซินบี 5ไมโครกรัม/มล. จากนั้นนาจานเพาะเลี้ยงเซลล์ไปบ่มใน
ตูอ้ บคาร์ บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส โดยเลือกใช้เฉพาะเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกที่เลี้ยงใน
ครั้งที่ 4-6 (passage 4th-6th) เพื่อป้ องกันความแตกต่างที่อาจจะเกิดขึ้นจากการแยกเลี้ยงแต่ละครั้ง
การเตรียมสารสกัดจากรกแพะ
นารกแพะที่ผา่ นการย่อยสลายด้วยเอนไซม์ มาทาให้แห้งด้วยเครื่ องระเหิ ดแห้งด้วยความเย็น จะได้สารสกัด
kku5 และ kku6 จากนั้นนาสารสกัด kku5 และ kku6 มาละลายด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ดีเอ็มอีเอ็ม เพื่อให้ได้สารละลายที่
ความเข้มข้น 20 มิ ลลิกรัม(มก.)/มล. จากนั้นเขย่าให้ละลายจนหมด แล้วทาให้ปราศจากเชื้อโดยการกรองด้วยกระดาษ
กรองขนาด 0.22 ไมโครเมตร เก็บใส่ เอพเพนดอร์ ฟ หลอดละ 150 ไมโครลิตร นาสารละลายที่ ได้เก็บที่อุณหภูมิ -20
องศาเซลเซียส เมื่อจะทาการทดสอบ ให้นาสารละลายของสารสกัด kku5 และ kku6 ที่ความเข้มข้น 20 มก./มล. นามาทา
การเจือจางด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ดีเอ็มอีเอ็มที่เติมซี รัมจากตัวอ่อนของวัวร้อยละ 0.1 ให้มีความเข้มข้น ลดลงทีละ 2 เท่า
(two-fold serial dilutions) ในเอพเพนดอร์ฟ
การทดสอบหาช่ วงความเข้ มข้ นของสารสกัดจากรกแพะทีก่ ระตุ้นการเพิม่ จานวนของเซลล์ สร้ างเส้ นใยเหงือก
ทดสอบหาความเข้มข้นของสารสกัด kku5 และ kku6 ที่ กระตุน้ การเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือก
โดยตรวจสอบความมีชีวติ ของเซลล์ดว้ ยเพรสโตบลู โดยทาการเพาะเลี้ยงเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกจากอาสาสมัครจานวน
5 คน ที่ เลี้ยงในครั้งที่ 4-6 ในอาหารเลี้ยงเซลล์ดีเอ็มอีเอ็มที่ มีซีรัมจากตัวอ่อนของลูกวัว ร้อยละ 0.1 เพาะเลี้ยงในถาด
เพาะเลี้ยง 96 หลุม ให้มีความหนาแน่นของเซลล์ 104 เซลล์ต่อหลุม และเพาะเลี้ยงในตูบ้ ่มที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส
คาร์ บอนไดออกไซด์ร้อยละ 5 เป็ นเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นในกลุ่มทดลองจะได้รับการเติ มสารสกัดที่ ความเข้มข้น
ระหว่าง 0.0019-2 มก./มล. ใส่ ในถาดเพาะเลี้ยงปริ มาณหลุมละ 100 ไมโครลิตร โดยมีเซลล์สร้างเส้นใยเหงื อกที่ไม่ได้
เติมสารละลายของสารสกัดจากรกแพะ และอาหารเลี้ยงเซลล์ที่ไม่มีเซลล์สร้างเส้นใยเหงื อกเป็ นกลุ่มควบคุม จากนั้น
นาไปเพาะเลี้ ยงเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง เมื่ อครบตามเวลา ดู ดสารละลายออกจากถาดเพาะเลี้ ยง แล้วล้างด้วยฟอสเฟต
บัฟเฟอร์ ซาไลน์ 3 ครั้ง จากนั้นเติมสารละลายเพรสโตบลู ที่ทาการเจือจางด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ดีเอ็มอีเอ็มที่มีซีรีมจาก
ตัวอ่อนของลูกวัวร้อยละ 0.1 ให้มีความเข้มข้นลดลง 10 เท่า หลุมละ 50 ไมโครลิตร จากนั้นนาไปอ่านค่าความเข้มของ
แสงฟลู อ อเรสเซนซ์ โ ดยใช้ เ ครื่ องสเปกโทรโฟโตมิ เ ตอร์ ไมโครเพลทรี ดเดอร์ ที่ ค วามยาวคลื่ น กระตุ ้ น
(excitation wavelength) 560 นาโนเมตร และความยาวคลื่ น คายพลัง งาน (emission wavelength) 590 นาโนเมตร
ซึ่งสารสกัดทั้งสองชนิดที่ความเข้มข้นต่างๆ จะถูกทดสอบซ้ า 3 ครั้ง และคานวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละการอยูร่ อดของเซลล์
สร้างเส้นใยเหงือก
การทดสอบการเพิม่ จานวนของเซลล์ สร้ างเส้ นใยเหงือก เมื่อมีสารสกัดจากรกแพะ ณ เวลาต่ างๆ
นาช่วงความเข้มข้นจากการทดสอบหาความเข้มข้นของสารสกัด kku5 และ kku6 ที่ กระตุน้ การเพิ่มจานวน
ของเซลล์สร้ างเส้นใยเหงื อกได้ดีที่สุด 3 ความเข้มข้น มาทดสอบการเพิ่มจานวนของเซลล์ ที่ เวลา 1, 3, และ 7 วัน
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โดยกลุ่ ม ทดลองจะได้รับการเติ ม สารสกัดที่ ค วามเข้ม ข้นต่ า งๆ ในถาดเพาะเลี้ ย งปริ มาณหลุ ม ละ 100 ไมโครลิ ตร
โดยมีเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกที่ไม่ได้เติมสารละลายของสารสกัด และอาหารเลี้ยงเซลล์ที่ไม่มีเซลล์สร้างเส้นใยเหงือก
เป็ นกลุ่มควบคุม จากนั้นนาไปเพาะเลี้ ยงเป็ นเวลา 1, 3, และ 7 วัน เมื่ อครบกาหนดเวลา เติ มสารละลายเพรสโตบลู
ที่ทาการเจือจางด้วยอาหารเลี้ยงเซลล์ดีเอ็มอีเอ็มที่มีซีรีมจากตัวอ่อนของลูกวัวร้อยละ 0.1 ให้มีความเข้มข้นลดลง 10 เท่า
หลุมละ 50 ไมโครลิตร จากนั้นนาไปอ่านค่าความเข้มของแสงฟลูออเรสเซนซ์ ซึ่ งสารสกัดทั้งสองชนิ ดที่ความเข้มข้น
ต่าง ๆ จะถูกทดสอบซ้ า 3 ครั้ง และคานวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละการอยูร่ อดของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือก
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ใช้โปรแกรม GraphPad Prism 5 ในการวิเคราะห์ผลเปรี ยบเทียบร้อยละของความมีชีวิตของเซลล์สร้างเส้นใย
เหงื อกเมื่ อทดสอบด้วยสารสกัดจากรกแพะที่ ความเข้มข้นต่างๆ และณ เวลาต่างๆ โดยใช้สถิ ติการวิเคราะห์ ความ
แปรปรวนทางเดี ย ว (One way ANOVA) และทดสอบความแตกต่ า งระหว่ า งคู่ โ ดยวิ ธี Duncan’s test ก าหนดค่ า
ระดับนัยสาคัญ (α) เท่ากับ 0.05
ผลการวิจยั
ช่ วงความเข้ มข้ นของสารสกัดจากรกแพะทีก่ ระตุ้นการเพิม่ จานวนของเซลล์ สร้ างเส้ นใยเหงือกของมนุษย์
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพของสารสกัด kku5 และ kku6 ในการกระตุ ้น การเพิ่ ม จ านวนของเซลล์
สร้างเส้นใยเหงือก พบว่า kku6 ที่ความเข้มข้น 0.0078 มก./มล. มีประสิ ทธิ ภาพในการกระตุน้ การเพิ่มจานวนของเซลล์
สร้างเส้นใยเหงื อกได้ดีที่สุด ซึ่ งมีค่ามัธยฐานร้อยละของความมีชีวิตของเซลล์เท่ากับ 109.1 เมื่อเปรี ยบเที ยบกับกลุ่ม
ควบคุม รองลงมา คือ kku6 ที่ ความเข้มข้น 0.031 มก./มล.โดยมีค่ามัธยฐานร้ อยละของความมีชีวิตของเซลล์เท่ า กับ
107.7
ส่ วนสารสกัด kku5 ความเข้มข้น 0.25 มก./มล. กระตุน้ การเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงื อกได้มาก
ที่สุด โดยมีค่ามัธยฐานร้อยละความมีชีวิตของเซลล์เท่ากับ 95.31 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุม รองลงมา คือ kku5 ที่
ความเข้มข้น 0.0625 มก./มล.โดยมีค่ามัธยฐานร้อยละความมีชีวติ ของเซลล์เท่ากับ 94.21 (ภาพที่ 1) และเมื่อเปรี ยบเทียบ
ผลการกระตุน้ การเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกที่ความเข้มข้นที่ดีที่สุดของสารสกัด kku5 และ kku6 พบว่า
แตกต่างกันอย่างไม่มีนยั สาคัญทางสถิติ
จากผลการศึกษาดังกล่าวข้างต้น สารสกัด kku6 ความเข้มข้นระหว่าง 0.0019 - 0.031 มก./มล. และสารสกัด
kku5 ความเข้มข้นระหว่าง 0.0625 - 1 มก./มล. จึ งถูกเลื อกเพื่อนาไปทดสอบประสิ ทธิ ภาพ ต่อการเพิ่มจานวนของ
เซลล์สร้างเส้นใยเหงือก ณ เวลาต่างๆ ต่อไป
การเพิม่ จานวนของเซลล์ สร้ างเส้ นใยเหงือกของมนุษย์ เมื่อมีสารสกัดจากรกแพะ ณ เวลาต่ างๆ
เมื่ อ น าเซลล์ ส ร้ า งเส้ น ใยเหงื อ กมาทดสอบกับ สารสกัด kku6 ที่ ค วามเข้ม ข้น 0.0019, 0.078 และ 0.31
มก./มล. ณ เวลา 1, 3 และ 7 วัน พบว่าที่ระยะเวลา 1 และ 3 วัน ความเข้มข้นของสารสกัด kku6 ที่กระตุน้ การเพิ่มจานวน
ของเซลล์ได้ดีที่สุด คือ 0.0019 มก./มล. ซึ่งมีค่ามัธยฐานร้อยละความมีชีวติ ของเซลล์เท่ากับ 108.5 และ 114.4 ตามลาดับ
(ภาพที่ 2 ก และ ข) และที่เวลา 7 วัน พบว่าความเข้มข้นของสารสกัด kku6 ที่กระตุน้ การเพิ่มจานวนของเซลล์ได้ดีที่สุด
คือความเข้มข้น 0.31 มก./มล. ซึ่งมีค่ามัธยฐานร้อยละความมีชีวติ ของเซลล์เท่ากับ 117 (ภาพที่ 2 ค)
เมื่ อ น าเซลล์ ส ร้ า งเส้ น ใยเหงื อ กมาทดสอบกั บ สารสกั ด kku5 ที่ ค วามเข้ ม ข้ น 0.063, 0.25 และ 1
มก./มล. เป็ นระยะเวลา 1, 3 และ 7 วัน พบว่าที่ความเข้มข้น 1 มก./มล.ของสารสกัด kku5 มีประสิ ทธิภาพในการกระตุน้
การเพิ่มจานวนของเซลล์ได้มากกว่าทุกความเข้มข้น และทุกช่วงอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P< 0.05)โดยมีค่ามัธยฐาน
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ร้ อยละความมีชีวิตของเซลล์เท่ากับ 123.3, 124.7 และ 141.2 ตามลาดับ (ภาพที่ 2 ก, ข และ ค) และเมื่ อเปรี ยบเที ยบ
ประสิ ทธิ ภาพในการกระตุน้ การเพิ่มจานวนเซลล์ของสารสกัด kku5 ที่ความเข้มข้น 1 มก./มล. ในทุกช่วงเวลา พบว่า ณ
เวลา 7 วันจะกระตุน้ การเพิ่มจานวนเซลล์ได้มากที่ สุด โดยมากกว่า ณ เวลา 1 และ 3 วัน อย่างมี นัยสาคัญทางสถิติ
(P< 0.05) (ภาพที่ 3)
เมื่ อ เปรี ยบเที ย บประสิ ท ธิ ภ าพในการกระตุ ้น การเพิ่ ม จ านวนของเซลล์ ข องสารสกัด kku5 และ kku6
ณ เวลาต่าง ๆ พบว่า kku5 ที่ความเข้มข้น 1 มก./มล. จะกระตุน้ การเพิ่มจานวนของเซลล์ได้มากกว่า kku6 ในทุกช่วงเวลา
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P< 0.05) (ภาพที่ 2 ก, ข และ ค)

ภาพที่ 1 ร้ อ ยละความมี ชี วิต ของเซลล์ส ร้ า งเส้น ใยเหงื อ กของมนุ ษ ย์จ ากอาสาสมัค รรวมทั้ง 5 คน เมื่ อ สัม ผัส กับ
สารสกัด kku5 และ kku6 ที่ความเข้มข้น 0.0019-2 มก./มล. เป็ นเวลา 1 วัน
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(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 2 ร้ อ ยละความมี ชี วิต ของเซลล์ส ร้ า งเส้น ใยเหงื อ กของมนุ ษ ย์จ ากอาสาสมัค รรวมทั้ง 5 คน เมื่ อ สัม ผัส กับ
สารสกัด kku5 และ kku6 ที่ความเข้มข้นต่างๆ ณ เวลา 1 (ก), 3 (ข) และ 7 วัน (ค)
* P< 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบกับร้อยละความมีชีวติ ของเซลล์ที่สมั ผัสกับสารสกัด kku5 ความเข้มข้น 0.063 และ
0.25 มก./มล.
# P< 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบกับร้อยละความมีชีวติ ของเซลล์ที่สมั ผัสกับสารสกัด kku5 ความเข้มข้น 1 มก./มล.
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ภาพที่ 3 เปรี ยบเทียบร้อยละความมีชีวติ ของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกของมนุษย์จากอาสาสมัครรวมทั้ง 5 คน เมื่อสัมผัส
กับสารสกัด kku5 ณ เวลา 1, 3, และ 7 วัน
* P< 0.05 เมื่อเปรี ยบเทียบกับร้อยละความมีชีวิตของเซลล์ที่สัมผัสกับสารสกัด kku5 ความเข้มข้น 1 มก./มล.
ณ เวลา 1 และ 3 วัน
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
จากการทดสอบหาช่วงความเข้มข้นของสารสกัดจากรกแพะ kku5 และ kku6 ที่มีประสิ ทธิ ภาพในการกระตุน้
การเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกได้ดีที่สุด โดยทดสอบ 10 ความเข้มข้นของสารสกัดทั้งสอง พบว่าสารสกัด
kku 6 ที่ ความเข้มข้น 0.0078 มก./มล. มีประสิ ทธิ ภาพในการกระตุน้ การเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกได้ดี
ที่สุด แต่เมื่อนาช่วงความเข้มข้นที่ดีที่สุดของสารสกัดทั้งสองมาทดสอบต่อ ณ เวลา 1, 3 และ 7 วัน พบว่า ณ เวลา 1 วัน
สารสกัด kku5 ที่ความเข้มข้น 1 มก./มล. มีประสิ ทธิภาพในการกระตุน้ การเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกได้ดี
ที่สุด ซึ่ งเป็ นไปได้วา่ เซลล์สร้างเส้นใยเหงือกที่ใช้ทดสอบมาจาก passage ที่ต่างกัน นอกจากนี้ เซลล์สร้างเส้นใยเหงือก
ปฐมภูมิของมนุ ษย์ที่ใช้ศึกษายังมาจากอาสาสมัครจานวน 5 คน ที่ มีความแตกต่างของอายุ และเพศ ซึ่ งจากรายงาน
การศึ กษาก่อนหน้านี้ พบว่าอายุ และเพศมีผลต่อการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้ างเส้นใย (Bartold et al., 1986; Kanda,
Watanabe, 2005) อีกทั้งยังพบว่า เซลล์ปฐมภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลงเมตาบอลิซึม และหน้าที่จาเพาะของเนื้อเยือ่ เมื่อเวลา
ผ่านไป (Lemons et al., 2010; Coller et al., 2006)
สารสกัด kku5 ที่ ความเข้มข้น 1 มก./มล. ยังมี ประสิ ทธิ ภาพในการกระตุน้ การเพิ่มจานวนของเซลล์สร้าง
เส้นใยเหงือกได้มากกว่าที่ความเข้มข้น 0.063 และ 0.25 มก./มล. อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (P< 0.05) ณ เวลา 3 และ 7
วัน โดยเมื่อพิจารณาที่ความเข้มข้น 1 มก./มล. (ภาพที่ 3) จะพบว่าประสิ ทธิ ภาพในการกระตุน้ การเพิ่มจานวนของเซลล์
สร้างเส้นใยเหงือกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อสารสัมผัสกับเซลล์นานขึ้น ซึ่ ง ณ เวลา 7 วัน สารสกัด kku5 ที่ความเข้มข้น 1
มก./มล. มีประสิ ทธิ ภาพในการกระตุน้ การเพิ่มจานวนของเซลล์สร้ างเส้นใยเหงื อกได้มากกว่า ณ เวลา 1 และ 3 วัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ (P< 0.05) จากการศึ กษาของ Creeper, Ivanovski (2012) และ Lima et al. (2015) ที่ ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือก ณ เวลาต่างๆ ได้อธิ บายไว้วา่ การที่เซลล์มีการเพิ่มจานวนน้อยใน 1

1406

MMP44-8
วันแรกนั้น มาจากเซลล์ยงั ไม่ได้มีการปรับตัวกับสภาวะแวดล้อมใหม่ ทาให้ไม่เห็นผลจากสารสกัดได้อย่างเต็มที่ แต่เมื่อ
เวลาผ่านไป เซลล์มีการปรับตัว จะสามารถเห็นผลของสารสกัดได้อย่างเต็มที่ ในการศึ กษานี้ พบว่าที่ 7 วัน มีการเพิ่ม
จานวนของเซลล์มากที่สุด ซึ่งคล้ายกับผลการศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น
ผลจากการศึ ก ษานี้ พบว่ า สารสกั ด จากรกแพะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการกระตุ ้น การเพิ่ ม จ านวนของ
เซลล์สร้ างเส้น ใยเหงื อ ก ซึ่ ง อาจเป็ นผลจากการที่ ร กประกอบไปด้ว ยสารที่ จ าเป็ นต่ อ การเจริ ญ เติ บ โตของเซลล์
เช่ น เปบไทด์ ชี ว ภาพ กรดนิ ว คลี อิ ก กรออะมิ โ น วิ ต ามิ น ฮอร์ โ มน เอนไซม์ โกรทแฟคเตอร์ และแร่ ธ าตุ ต่ า งๆ
(Biswas et al., 2001; Pan et al., 2017) มีการศึ กษาสารสกัดจากรกแพะพบว่ามีสารโกท พาเซนตา อิมมูโนเรกูลาทอรี
แฟคเตอร์ ซึ่ งมี ผ ลกระตุ ้น การเพิ่ ม การแบ่ ง ตัว ของเซลล์ โดยเพิ่ ม จ านวนลิ ม โฟไซด์ เนทเชอรั ล คิ ล เลอร์ เซลล์
และมาโครฟาจ และยังทาให้เพิ่มประสิ ทธิภาพในการกลืนกินของมาโครฟาจในหนูที่ถูกกดภูมิคุม้ กัน (Hua et al., 2009)
นอกจากนี้จากการศึกษาของชนินเนตร และคณะ (2559) พบว่าสารสกัดจากรกแพะ kku5 มีประสิ ทธิภาพในการกระตุน้
การเพิ่มจานวน และการเปลี่ยนแปลงของเซลล์สร้างกระดูกของมนุษย์ได้ดว้ ย เนื่องจากโรคปริ ทนั ต์อกั เสบ เป็ นโรคที่มี
การสูญเสี ยอวัยวะปริ ทนั ต์ ได้แก่ เหงือก เอ็นยึดปริ ทนั ต์ และกระดูกเบ้าฟัน ดังนั้นสารสกัดจากรกแพะ จึงน่าจะเป็ น
ตัวเลือกในการนาไปพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ในการกระตุน้ การหายของแผลของอวัยวะปริ ทนั ต์ท้ งั ส่ วนที่เป็ นกระดูกเบ้า
ฟัน และเนื้อเยือ่ ยึดต่อได้
สรุ ปผลการศึกษาพบว่า สารสกัดจากรกแพะ kku5 ที่ ความเข้มข้น 1 มก./มล. มีประสิ ทธิ ภาพในการกระตุน้
การเพิ่มจานวนของเซลล์สร้างเส้นใยเหงือกได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตาม ควรมีการศึกษาผล และกลไกของสารสกัดจากรก
แพะต่อกระบวนการพัฒนาของเซลล์สร้างเส้นใยเหงื อกมนุ ษย์เพิ่มเติม รวมทั้งศึ กษาฤทธิ์ ต้านการอักเสบ เพื่อให้ได้
ข้อมูลในการพัฒนาสารสกัดจากรกแพะเพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการรักษาโรคปริ ทนั ต์ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
งานวิ จัย นี้ ได้รั บ ทุ น สนั บ สนุ น จากบัณ ฑิ ต วิ ท ยาลัย และกลุ่ ม วิ จัย ไบโอฟิ ล์ม คณะทัน ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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