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บทคัดย่ อ
เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์มนุษย์มีบทบาทสําคัญในการรักษาสมดุลของเนื้อเยือ่ เอ็นยึดปริ ทนั ต์ภายใต้
สภาวะที่ได้รับแรงจากการบดเคี้ยว หรื อแรงจากการจัดฟัน อย่างไรก็ตามกลไกการควบคุมดังกล่าวยังไม่มี
ความชัดเจน

สมดุลของเนื้อเยือ่ เกิดจากสมดุลระหว่างการสร้างและการทําลายเมทริ กซ์โปรตีนที่เป็ น

องค์ประกอบ เอนไซม์และไซโตไคน์จึงมีบทบาทในการรักษาสมดุลของเนื้อเยือ่ ในส่ วนของการย่อยสลาย
ดังนั้น การวิจยั นี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของแรงดึงต่อการแสดงออกของเอนไซม์กลุ่มเมทริ กซ์
เมเทโลโปรติเนสและตัวยับยั้งของเอนไซม์ รวมทั้งระดับและสัดส่ วนการแสดงออกของรี เซบเตอร์แอคติ
เวแตอร์ออฟนิวเคลียร์แคปปาบีไลแกนด์ และ ออสติโอโปรเทคเกอริ น ซึ่งมีบทบาทสําคัญในกระบวนการ
สร้างเซลล์สลายกระดูก โดยศึกษาอิทธิพลของแรงดึงภายใต้ปัจจัยของ รู ปแบบแรง ขนาด ความถี่ และ
ระยะเวลา ทําการศึกษาในห้องปฏิบตั ิการ โดยใช้เซลล์เพาะเลี้ยงที่ได้จากเอ็นยึดปริ ทนั ต์ของมนุษย์ ซึ่ง
กระบวนการได้มาของเซลล์ ผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการจริ ยธรรมในมนุษย์ คณะทันตแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เซลล์ได้รับแรงจากเครื่ องกําเนิดแรงดึงซึ่งพัฒนาขึ้นเองในห้องปฏิบตั ิการ แรงที่
ให้เป็ นแรงดึงเชิงเส้นแกนเดียว

ออกแบบการทดลองโดยปรับเปลี่ยนปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับแรง

ได้แก่

รู ปแบบของแรง ขนาด ความถี่ และระยะเวลา อาร์เอ็นเอจะถูกสกัดจากเซลล์เพือ่ ตรวจวัดการแสดงออก
ระดับยีนของเมทริ กซ์เมเทโลโปรติเนส ตัวยับยั้งเอนไซม์ รี เซบเตอร์แอคติเวแตอร์ออฟนิวเคลียร์แคปปา
บีไลแกนด์ และ ออสติโอโปรเทคเกอริ น ซึ่งพบว่า แรงดึงในรู ปแบบต่างๆ เพิ่มการแสดงออกในระดับยีน
อย่างมีนยั สําคัญเฉพาะเอนไซม์เอ็มเอ็มี-13

โดยไม่พบการเปลี่ยนแปลงในระดับโปรตีนอย่างมีนยั สําคัญ

ในขณะที่แรงดึงแบบเป็ นรอบ เพิ่มการแสดงออกระดับยีนทั้ง แรงค์ไลแกนด์ และ โอพีจี ตั้งแต่ที่ 2 ชัว่ โมง
และพบสัดส่ วนระหว่างแรงค์ไลแกนด์ต่อโอพีจีเพิม่ ขึ้นตามความถี่ที่เพิม่ ขึ้น นอกจากนี้พบว่า เมื่อเพิม่ ปัจจัย
ขนาดของแรงให้กบั เซลล์

มีการเปลี่ยนแปลงของระดับสัดส่ วนของแรงค์ไลแกนด์ต่อโอพีจีที่ไปจากเดิม

จากที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยของรู ปแบบของแรง เช่น แบบต่อเนื่อง หรื อแบบเป็ นช่วง แต่เพียงอย่างเดียว
ซึ่งในสภาวะจริ งปั จจัยของ ขนาด ความถี่ และรู ปแบบ ไม่ได้เป็ นอิสระจากกัน และประกอบเข้าด้วยกันใน
สัดส่ วนที่หลากหลาย งานวิจยั นี้แสดงผลในเบื้องต้นว่า เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์จะพยายามรักษาสมดุลของ
ระดับสัดส่ วนของแรงค์ไลแกนด์ต่อโอพีจีให้คงที่ ภายใต้ปัจจัยที่เปลี่ยนไป แต่เมื่อแรงดึงในระดับความถี่
หรื อขนาดที่มากเกินกว่าเซลล์จะรักษาสมดุลนี้ได้ การตอบสนองของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ จะเป็ นไปใน
ทิศทางที่สนับสนุนการทําลายกระดูก จากสัดส่ วนของแรงค์ไลแกนด์ต่อโอพีจีที่เพิ่มขึ้น
คําสําคัญ:

เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์มนุษย์, แรงดึง, เมทริ กซ์เมเทโลโปรติเนส,
รี เซบเตอร์แอคติเวแตอร์ออฟนิวเคลียร์แคปปาบีไลแกนด์, ออสติโอโปรเทคเกอริ น
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Abstract
Periodontal ligament cells play an important role in maintaining periodontal homeostasis upon
mechanical loading caused by mastication or orthodontic force. However, the mechanism of the
phenomenon still remains unclear. As proteolytic enzymes and cytokines play roles in the degradation
part of the tissue homeostatic process. The present study aims to examine the tension-induced regulation
of matrix metalloproteinases and their inhibitors, TIMPs, including the expressions and the expression
ratio of receptor activator of nuclear factor-kB ligand and osteoprotegerin, the key regulators of bone
remodeling, by investigating the effect of factors regarding the tension force; pattern, magnitude,
frequency and duration. The study was performed using monolayer primary culture of the human
periodontal ligament cells. Approval of the Human Research Ethics Committee of the Faculty of
Dentistry, Chulalongkorn University and informed consent were obtained. Tensile force was introduced
to the cells using stretch apparatus which developed in our laboratory. Cells were subjected to uni-axial
tensile strain which programmed different strain regimens regarding the pattern, magnitude, frequency
and duration. The expressions of MMPs, TIMPs, RANKL and OPG were initially analyzed by
quantitative real-time PCR. The results demonstrated that with the variety of the tensile strain regimens,
a significant increase was only observed on MMP-13 at the gene expression level, however, not at the
protein level. While cyclic tensile strain clearly increased both RANKL and OPG expressions since 2
hours and the ratio of RANKL/OPG was increased in a frequency-dependence manner. In addition, the
factor of magnitude could modulate the expressions of RANKL and OPG in HPDL cells in responses to
static or cyclic strain, and subsequently change the RANKL/OPG ratio. Therefore with an appropriate
combination of factors, HPDL cells could maintain the ratio of RANKL/OPG in some extent, however if
an inappropriate combination was generated, the RANKL/OPG ratio was increased. The results suggest
that HPDL cells when perceive excess tensile strain may support osteoclastogenesis resulting in alveolar
bone resorption.
Keywords:

human periodontal ligament cells, tensile force, matrix metalloproteinases,
receptor activator of nuclear factor-kB ligand, osteoprotegerin
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คําย่ อทีใ่ ช้ ในการวิจยั
HPDL

Human periodontal ligament

MMPs

Matrix metalloproteinases

TIMPs

Tissue inhibitor of metalloproteinases

RANKL

Receptor activator of nuclear factor kappa B ligand

OPG

Osteoprotegerin

Cox-2

Cyclooxygenase-2

RT

Reverse transcription

Q-PCR

Quantitative-polymerase chain reaction

1

บทนํา
ความสํ าคัญและทีม่ าของปัญหาทีท่ าํ การวิจัย
โดยทัว่ ไปแล้วแรง (mechanical forces) มีบทบาทสําคัญในการควบคุมสมดุลของการสร้างและ
การทําลาย ตลอดจนการทํางานของของเนื้อเยือ่ โดยทัว่ ไป ทั้งนี้เนื่องจากเซลล์ในร่ างกายได้รับแรงกระทํา
อยูต่ ลอดเวลา เช่นแรงที่เกิดจาก การเคลื่อนไหวของร่ างกาย การหดตัวของกล้ามเนื้อ การไหลเวียนของ
โลหิ ต รวมทั้งแรงโน้มถ่วงของโลก โดยรู ปแบบของแรงที่เซลล์ได้รับในขณะใดขณะหนึ่งนั้น พบได้ใน
หลายรู ปแบบ ทั้งแรงกด (stress/compression) แรงดึง (stretch/strain/tension) หรื อ แรงเฉือน (shear) ที่เกิด
จากการเคลื่อนที่ของ tissue fluid ผ่านผิวเซลล์ โดยมีหลักฐานปรากฏว่า เซลล์ในร่ างกายสามารถรับรู ้ การ
เปลี่ยนแปลงของแรงกระทําเหล่านี้ และแปลงสัญญาณของแรงที่มีต่อเซลล์น้ ี ให้กลายเป็ นสัญญาณทางเคมี
ภายในเซลล์

นําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน

และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม

หรื อ

คุณลักษณะของเซลล์ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาด (magnitude) ทิศทาง (direction) ความถี่ (frequency) และ
ระยะเวลา (duration) ที่ได้รับแรง (Pauwels F, 1980; Buschmann MD, et al., 1995; Liu SQ, 1998; MikuniTakagaki Y, 1999; Jen CJ, et al., 2000; Chiquet M, et al., 2003; Michalopoulos E, et al., 2012)
สําหรับช่องปาก ในสภาวะปกติ แรงบดเคี้ยวจัดเป็ นแรงหลักที่อวัยวะและเนื้อเยือ่ ต่างๆ ทั้งในและ
รอบๆ ช่องปากได้รับอย่างสมํ่าเสมอ แรงที่เกิดขึ้นจะส่ งผ่านจากฟันไปยังกระดูกเบ้าฟัน ผ่านเอ็นยึดปริ ทนั ต์
ซึ่งทําหน้าที่ยดึ ฟันไว้กบั กระดูกขากรรไกร โดยยึดระหว่างเคลือบรากฟัน (cementum) และ กระดูกเบ้าฟัน
(alveolar bone) และโครงสร้างของเอ็นยึดปริ ทนั ต์น้ นั จะประกอบขึ้นจากมัดใยของคอลลาเจนที่มีความ
ยืดหยุน่ ทําให้ฟันสามารถขยับได้เล็กน้อยภายในกระดูกเบ้าฟันระหว่างการบดเคี้ยว
เมื่อมีแรงเกิดขึ้น เอ็นยึดปริ ทนั ต์ถูกกดหรื อยืดออกตามทิศทางของแรงที่มากระทํา และทําให้เซลล์
เอ็นยึดปริ ทนั ต์

ซึ่งแทรกตัวอยูร่ ะหว่างเส้นใยคอลลาเจนได้รับแรงทั้งในรู ปแบบของแรงกด

แรงดึง

ตลอดจนแรงเฉื อน มีรายงานที่แสดงว่า เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์สามารถตอบสนองต่อแรงได้โดยตรง และ
ส่ งผลให้เกิดการเพิม่ จํานวนเซลล์ (proliferation) การเปลี่ยนแปรของเซลล์ (differentiation) ตลอดจนการ
สร้างและการทําลายของเมทริ กซ์นอกเซลล์ (extracellular matrix) ได้ (Pavlin D and Gluhak-Heinrich J,
2001; Murakami Y, et al., 2003; Pini M, et al., 2004; Zheng L, et al., 2012)
เป็ นที่ยอมรับกันว่า เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ (periodontal ligament cells) ซึ่งเป็ นเซลล์หลักที่พบใน
เนื้อเยือ่ เอ็นยึดปริ ทนั ต์น้ นั ทําหน้าที่สาํ คัญในการรักษาสมดุลของเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ โดยมีส่วนร่ วมทั้งในส่ วน
ของการสร้าง การทําลาย การซ่อมแซม และการคงไว้ซ่ ึงสภาวะสมดุล (Lackler KP, et al., 2000; Lekic P
and McCulloch CA, 1996) และยังพบว่าเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนแปรไปเป็ นเซลล์
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สร้างกระดูก (osteoblasts) และเซลล์สร้างเคลือบรากฟัน (cementoblasts) ได้ (Shuttleworth CA, et al.,
1983) อย่างไรก็ดี ความสัมพันธ์ของแรงกับหน้าที่ของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ในประเด็นเหล่านี้ ยังไม่มีความ
ชัดเจน
ในกรณี ของโรคปริ ทนั ต์ ซึ่งเป็ นโรคของเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรี ย ร่ วมกับผลของ
กลไกการตอบสนองทางระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายต่อแบคทีเรี ยและสารหลัง่ จากแบคทีเรี ยนั้นๆ ส่งผลให้
เกิดการอักเสบ (inflammation) ซึ่งนําไปสู่ การทําลายของเหงือก เอ็นยึดปริ ทนั ต์ กระดูกเบ้าฟัน และทําให้
สู ญเสี ยการยึดอยูข่ องฟันในที่สุด ปรากฏหลักฐานว่า ภายในเนื้อเยือ่ ของรอยโรค จะพบ interleukin-1
(IL-1) ซึ่งเป็ น primary pro-inflammatory cytokines ที่สาํ คัญ มีระดับสู งกว่าปกติ โดย Cytokines นี้ จะ
หลัง่ จาก เซลล์เม็ดเลือดขาว และมีผลต่อเซลล์ต่างๆ ในเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ รวมทั้งเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ ในส่ วน
ของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ พบว่า เซลล์เหล่านี้ สามารถรับรู ้และตอบสนองต่อ IL-1 โดยเพิม่ การหลัง่
inflammatory cytokines ตัวอื่นๆ ต่อไปเป็ นลําดับ ซึ่งผลของ IL-1 และ ไซโตไคน์เหล่านี้นาํ ไปสู่การเพิ่ม
การหลัง่ เอนไซม์ในกลุ่มโปรตีเอส ซึ่งนําไปสู่ การทําลายของเนื้อเยือ่ เอ็นยึดปริ ทนั ต์
รายงานเกี่ยวกับผลของแรง ที่มีต่อการตอบสนองของเซลล์ในสภาวะอักเสบของโรคปริ ทนั ต์ ยังมี
น้อยมาก มีโดยพบเพียงรายงานการศึกษาของ Nokhbehsaim และคณะ ในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ของมนุษย์ ที่
รายงานความสัมพันธ์ระหว่าง ผลของ cyclic tensile strain ในสภาวะที่เติม IL-1 เพื่อเลียนแบบสภาวะ
อักเสบ

พบว่าระดับการแสดงออกของคอลลาเจนและโปรตีน

ที่เกี่ยวข้องในการสร้างกระดูกจะลดลง

(Nokhbehsaim M, et al., 2010) ดังนั้น จึงเป็ นไปได้ที่ แรงจากการบดเคี้ยวภายใต้สภาวะอักเสบของเนื้อเยือ่
จากโรคปริ ทนั ต์เพิ่มความรุ นแรงให้กบั โรคปริ ทนั ต์เนื่องจากความบกพร่ องของกลไกการซ่อมแซม
นอกจากนี้การที่แรงมีความสําคัญต่อสมดุลการสร้างและการทําลายกระดูก

แรงจึงมีผลต่อการ

เปลี่ยนแปรและการทํางานของทั้งเซลล์สร้างกระดูก (osteoblasts) และเซลล์สลายกระดูก (osteoclasts)
ผ่านทางการทํางานของ cytokines ที่หลัง่ จากเซลล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (Matsuda et al., 1998)
สัดส่ วนของ RANKL ต่อ OPG จึงเป็ นปัจจัยที่มีความสําคัญในการที่จะส่ งเสริ ม หรื อยับยั้งการ
สร้างเซลล์สลายกระดูก (Hofbauer LC et al., 2000; Boyce BF and Xing L, 2007) เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์มี
ความสามารถในการสร้าง cytokines ทั้งสองนี้ดว้ ย มีรายงานว่า เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์เมื่อได้รับแรงดึง จะ
เพิ่มระดับ OPG โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงระดับของ RANKL (Tsuji K et al., 2004) แต่กม็ ีผลการศึกษาที่
พบว่าแรงดึงก็สามารถเพิ่มได้ท้ งั ระดับ OPG และ RANKL (Kanzaki H et al., 2006) ดังนั้นจึงเป็ นที่
น่าสนใจที่จะศึกษาระดับของ RANKL และ OPG ควบคู่กนั ในเชิงของสัดส่ วน RANKL/OPG
วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ ต้องการศึกษาอิทธิพลของแรงดึง ซึ่งมีปัจจัยของรู ปแบบแรง
ขนาด ความถี่ และระยะเวลา ที่มีต่อสัดส่วนและระดับการสร้างเอนไซม์กลุ่ม matrix metalloproteinases
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(MMPs)

ซึ่ งเป็ นเอนไซม์กลุ่มเดียวที่มีความสามารถในการย่อยสลายคอลลาเจนและมีความสามารถใน

การย่อยสลายเมทริ กซ์นอกเซลล์ที่ไม่ใช่คอลลาเจนอีกหลายชนิด ตลอดจนศึกษาระดับของตัวยับยั้งการ
ทํางาน (TIMPs) ตลอดจนระดับและสัดส่ วนการแสดงออกของ RANKL/OPG ในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ซ่ ึง
ยังมีการศึกษาไม่มากนัก เนื่องจากส่ วนใหญ่เป็ นการศึกษาในเซลล์สร้างกระดูก (Tang L et al., 2006) โดย
องค์ความรู ้ที่ได้ จะเป็ นประโยชน์ในการนําไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาวิธีการบูรณะและซ่อมแซมเนื้อเยือ่
ปริ ทนั ต์ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1.

ศึกษาอิทธิพลของความถี่ (frequency) และเวลาที่เกิดจากแรงดึงแบบเป็ นรอบ (cyclic) ต่อระดับ

การแสดงออกของเอนไซม์ MMPs และ TIMPs ในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ของมนุษย์ เมื่อเทียบกับสภาวะที่
ไม่ได้รับแรง
2.

ศึกษาอิทธิพลของความถี่ (frequency) รู ปแบบของแรงดึงแบบต่อเนื่อง (static) และแรงดึงแบบ

เป็ นรอบ (cyclic) ที่มีต่อระดับการแสดงออกของ RANKL, OPG และสัดส่ วนการแสดงออกของ
RANKL/OPG ในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ เมื่อเทียบกับสภาวะที่ไม่ได้รับแรง
ขอบเขตการวิจัย
เป็ นโครงการวิจยั พื้นฐาน ที่ทาํ ในห้องปฏิบตั ิการ โดยทําการศึกษาในเซลล์เพาะเลี้ยงที่ได้จากเนื้อเยือ่
เอ็นยึดปริ ทนั ต์ และทดสอบผลของแรงในรู ปแบบและระยะเวลาต่างๆ กัน ด้วยเครื่ องมือสําหรับสร้างแรง
ดึงในห้องปฏิบตั ิการ ที่มีต่อพฤติกรรมของเซลล์ ทั้งนี้เซลล์จะเพาะเลี้ยงจากเนื้อเยือ่ เอ็นยึดปริ ทนั ต์ของ
มนุษย์ ที่ได้จากฟันกรามใหญ่ซี่ที่ 3 ที่ได้รับการวินิจฉัยให้ถอนหรื อผ่าออกและ/หรื อ ฟันกรามเล็กที่ตอ้ งถูก
ถอนด้วยเหตุที่ตอ้ งจัดฟัน โดยฟันดังกล่าวต้องไม่มีพยาธิสภาพ การทดลองและวิเคราะห์ผลในแต่ละส่ วน
ของการศึกษาจะทําอย่างน้อย 3 ครั้ง ผลการทดลองที่ได้จะเพิ่มความเข้าใจพฤติกรรมการตอบสนองของ
เซลล์ต่อเมื่อได้รับแรงในรู ปแบบของการยืด-คลาย

(stretch-relax)

ในรู ปแบบที่ใกล้เคียงกับแรงใน

ธรรมชาติที่เอ็นยึดปริ ทนั ต์ได้รับ ต่อระดับการแสดงออกของเอนไซม์ MMPs/TIMPs และสัดส่ วนของ
RANKL/OPG

ซึ่งการศึกษานี้

จะทําให้เข้าใจส่ วนหนึ่งของกลไกที่ควบคุมสมดุลของเนื้อเยือ่

พัฒนาการของรอยโรคปริ ทนั ต์ได้มากขึ้น
ซ่อมแซมเนื้อเยือ่ ในรอยโรคต่อไป

เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิธีการให้การรักษา

และ

หรื อการ
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สมมุติฐานและกรอบแนวความคิดของการวิจัย
สมมติฐานของงานวิจยั นี้ ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า แรงที่เหมาะสมจะมีผลต่อการทําหน้าที่ของ
เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ เช่นเดี ยวกับที่พบในเซลล์กระดูก โดยการให้แรงในรู ปแบบของแรงกด หรื อแรงดึง
แบบเป็ นรอบ (cyclic force) มีผลส่ งเสริ มการเกิด tissue remodeling คือมีสมดุลของการสร้างและการ
ทําลายของเนื้ อเยื่อ ตลอดจนมีอตั ราการแบ่งตัวของเซลล์ที่สมํ่าเสมอ และคงสภาพของความเป็ นเซลล์
ต้นกําเนิ ดไว้ได้ ทั้งนี้ โดยแปรผันต่อขนาดและความถี่ของแรงทีเกิดขึ้น ในขณะที่แรงกด หรื อแรงดึง
แบบคงที่ (static force) จะให้ผลในการกระตุน้ การแปรสภาพของเซลล์ โดยแปรผันตามขนาดของแรง
และระยะเวลาที่เซลล์ได้รับแรง โดยอาจกระตุน้ ให้เซลล์เพิ่มระดับการทําลายเนื้ อเยื่อหรื อเปลี่ยนแปรไป
เป็ นเซลล์สร้าง/ทําลายกระดูก (diagram)
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ทบทวนวรรณกรรม
บทบาทและความสําคัญของแรง
แรง (mechanical forces) เป็ นปัจจัยแวดล้อมหนึ่งที่เซลล์ในร่ างกายได้รับอยูต่ ลอดเวลา เริ่ มตั้งแต่
แรงดึงดูดของโลก แรงที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของร่ างกาย การหดตัวของกล้ามเนื้อ การไหลเวียนของ
โลหิ ต เป็ นต้น แรงในระดับที่เหมาะสมเป็ นปัจจัยหนึ่งที่สาํ คัญในการควบคุมสมดุลของการสร้างและการ
ทําลาย ตลอดจนการทํางานของของเนื้อเยือ่ ของร่ างกาย เป็ นที่ทราบกันดีวา่ การเจ็บป่ วยที่ทาํ ให้ไม่สามารถ
เคลื่อนที่ได้ หรื อต้องนอนบนเตียงตลอดเวลา (Bloomfield SA, 1997) นําไปสู่ การฝ่ อลีบของกล้ามเนื้อ และ
สู ญเสี ยความแข็งแรงของกระดูก ตลอดจนการอยูใ่ นสภาวะไร้น้ าํ หนัก เช่นในอวกาศ ก็ให้ผลเช่นเดียวกัน
(Johnson RB, 1998) ทั้งนี้ระดับของแรงที่เซลล์รับรู ้วา่ เหมาะสม มากเกินไป หรื อน้อยเกินไปในแต่ละ
สภาวะ หรื อกิจกรรมนั้นๆ แตกต่างกันไปตามชนิดของเซลล์ที่อยูใ่ นเนื้อเยือ่ หรื ออวัยวะที่มีแรงมากระทํา
โดยทัว่ ไปแล้วทิศทางของแรงที่กระทํากับเซลล์แบ่งออกได้เป็ น 3 รู ปแบบคือ แรงกด (stress/compression)
แรงดึง (stretch/strain/tension) หรื อ แรงเฉื อน (shear) ที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของ tissue fluid ผ่านผิวเซลล์
อย่างไรก็ตามถ้าพิจารณาที่เซลล์เพียงหนึ่งเซลล์ แรงที่กระทํากับเซลล์มีจะมีแรงทั้ง 3 ชนิดเกิดขึ้นพร้อมๆ
กัน เพียงแต่ในตําแหน่งที่ต่างกันบนพื้นผิวเซลล์ (Chiquet M et al., 2003)
กลไกการรับรู ้แรงของเซลล์น้ นั

มีขอ้ สันนิษฐานว่า

น่าจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงรู ปร่ าง

ั ญาณผ่านเข้า
(deformation) ของเมทริ กซ์นอกเซลล์ (extracellular matrix) ที่เซลล์ยดึ เกาะอยู่ เกิดเป็ นวิถีสญ
สู่ เซลล์ 3 ทางใหญ่ๆ ได้แก่ ทางการเปลี่ยนแปลงของโครงร่ างเซลล์ (cytoskeleton) ซึ่งประกอบขึ้นจาก
โปรตีนหลักคือ แอกติน (actin) แล้วนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน (Rubin J et al., 2006)
หรื อผ่านไปทางตัวรับบนผิวเซลล์ (surface receptor) ที่ทาํ หน้าที่รับรู ้ต่อแรง เช่น อิออนแชนแนลที่ถูก
กระตุน้ ด้วยแรง (stress-activated ion channel) และ จีโปรตีนคอบเปิ ล รี เซบเตอร์ (G-protein coupling
receptors) (Li C and Xu Q, 2000) เป็ นต้น หรื อผ่านทางกลุ่มของตัวรับบนผิวเซลล์ ที่เรี ยกว่า อินทิกริ น
(integrins) ซึ่งทําหน้าที่เป็ นตัวรับของเมทริ กซ์นอกเซลล์ (Chiquet M et al., 2003) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไม่วา่
จะผ่านไปทางใด

ก็จะส่ งผลในการกระตุน้ การส่ งผ่านสัญญาณภายในเซลล์

และสามารถนําไปสู่ การ

เปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีน แล้วนําไปสู่ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเซลล์
อิทธิพลของแรงที่มีต่อพฤติกรรมและการทํางานของเซลล์น้ นั มีรายงานในเซลล์หลายชนิด เช่น
รายงานการศึกษา ที่แสดงว่า แรงดึง มีผลต่อการเคลื่อนที่และทิศทางการเรี ยงตัวของเซลล์กล้ามเนื้อเรี ยบที่
ล้อมรอบผนังหลอดเลือด (Liu SQ, 1998; Grabellus F et al., 2007) และการเพิ่มจํานวนของเซลล์เอ็นยึดปริ
ทันต์ (Kletsas D et al., 1998) ในขณะที่ แรงกด มีผลต่อระดับการสร้าง proteoglycans ในเซลล์กระดูกอ่อน
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(Buschmann MD et al., 1995) รวมทั้งมีผลในการ กระตุน้ การแบ่งตัวและการสร้างโปรตีนของเซลล์
กระดูก

ซึ่งอาจทําหน้าที่โดยลําพังหรื อร่ วมกับการทํางานของเอสโตรเจนหรื อพาราไทรอยด์ฮอร์โมนใน

กระบวนการสร้างกระดูก (Mikuni-Takagaki Y, 1999) ส่ วนแรงเฉือนนั้น พบว่ามีบทบาทสําคัญในการ
ควบคุมแรงดันเลือดผ่านทางการกระตุน้ ด้วยแรงดันเลือดภายในหลอดเลือดเอง

โดยมีผลต่อเซลล์บุผนัง

หลอดเลือด ส่ งผลต่อการหลัง่ ฮอร์โมน การถ่ายทอดสัญญาณผ่านแคลเซียมภายในเซลล์ และมีผลต่อการ
จัดเรี ยงตัวของโครงสร้างภายในของเซลล์ (rearrangement of cell cytoskeleton) (Jen CJ et al., 2000)
นอกจากนี้ ยังมีรายงานว่า แรงมีผลต่อการเปลี่ยนแปร (differentiation) และพฤติกรรมของเซลล์
ต้นกําเนิดด้วย โดยพบว่า undifferentiated mesenchymal cells สามารถเปลี่ยนแปรไปเป็ นเซลล์ที่ทาํ หน้าที่
แตกต่างกันได้ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ขนาด (magnitude) ทิศทาง (direction) ความถี่ (frequency) และระยะเวลา
(duration) ที่ได้รับแรง (Pauwels F, 1980) โดยมีรายงานว่า เมื่อให้แรงกดแบบ cyclic (cyclic compressive
force) พบว่าสามารถกระตุน้ mesenchymal stem cells ของมนุษย์ให้เปลี่ยนแปรเป็ นเซลล์ที่มีคุณสมบัติของ
เซลล์กระดูก และกระดูกอ่อนได้โดยกระตุน้ ในความถี่ และระยะเวลาที่แตกต่างกัน (Michalopoulos E et
al., 2012)
ดังนั้นจะเห็นได้วา่ แรงมีบทบาทต่อทั้งการควบคุมกลไกการทํางานของในหลายๆ ส่ วนของร่ างกาย
ให้เป็ นไปตามปกติ

และยังอาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปรของเซลล์ตน้ กําเนิดที่มีอยูใ่ นเนื้อเยือ่ ต่างๆ

ให้

พัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในกระบวนการซ่อมแซมของเนื้อเยือ่ เมื่อเกิดการบาดเจ็บหรื อถูกทําลาย การได้รับแรง
ที่มากเกินไป หรื อน้อยเกินไปจะทําให้เสี ยสมดุล ซึ่งส่ งผลต่อประสิ ทธิภาพการทํางานของเซลล์ และอาจ
นําไปสู่ พยาธิสภาพได้ในที่สุด
สําหรับช่องปาก เนื้อเยือ่ เอ็นยึดปริ ทนั ต์ซ่ ึงองค์ประกอบขึ้นจากเส้นใยคอลลาเจนเป็ นส่ วนใหญ่
ยึดระหว่างเคลือบรากฟัน (cementum) และ กระดูกเบ้าฟัน (alveolar bone) เป็ นเนื้อเยือ่ เกี่ยวพันอีกชนิด
หนึ่งที่ได้รับแรงอยูต่ ลอดเวลา ทั้งแรงจากการบดเคี้ยว การพูด และการทํางานของกล้ามเนื้อโดยรอบช่อง
ปาก เพราะมีหน้าที่หลักในการพยุงฟัน และกระจายแรงดังกล่าวข้างต้นที่เกิดขึ้นกับฟัน สู่ กระดูกเบ้าฟันที่
รองรับอยู่

โดยฟันจะมีการขยับได้เล็กน้อยตามทิศทางของแรงที่มากระทํา

ทําให้เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์

(periodontal ligament cells) ซึ่งเป็ นเซลล์หลักที่พบในเนื้อเยือ่ เอ็นยึดปริ ทนั ต์ ที่แทรกตัวอยูร่ ะหว่างเส้นใย
คอลลาเจนได้รับแรงทั้งในรู ปแบบของแรงกด แรงดึง และแรงเฉื อนอยูต่ ลอดเวลา
มีรายงานว่าเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ สามารถตอบรับต่อแรงทั้ง 3 ชนิดได้โดยตรง แม้วา่ กลไกการ
ตอบสนองจะยังไม่ชดั เจน โดยเชื่อว่าผลของแรงนั้น เป็ นปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่ของเซลล์
เอ็นยึดปริ ทนั ต์ ในการรักษาสมดุลของเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์โดยมีส่วนร่ วมทั้งในส่วนของการสร้าง การทําลาย
การซ่อมแซม และการคงไว้ซ่ ึงสภาวะสมดุล (Davidovitch Z et al., 1988; Lekic P and McCulloch CA
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1996; Lackler KP et al., 2000; Kasamatsu et al., 2005) และยังอาจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปรไปเป็ นเซลล์
สร้างกระดูก (osteoblasts) และเซลล์สร้างเคลือบรากฟัน (cementoblasts) ของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์
(Shuttleworth CA et al., 1983) การขาดแรงบดเคี้ยวจากการไม่ได้ใช้งานหรื อการสู ญเสี ยฟันคู่สบ จะทําให้
periodontal space กว้างขึ้น เนื่องจากการละลายลายตัวของกระดูกเบ้าฟันที่รองรับและการฝ่ อลีบของ
เนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ (Cohn SA, 1966) และเมื่อให้แรงบดเคี้ยวในขนาดที่เหมาะสมพบว่าสามารถยับยั้งการ
ละลายของกระดูกรอบรากฟัน และรักษาสภาพที่ปกติให้กบั เอ็นยึดปริ ทนั ต์ (Cohn 1965, 1966; Yamashiro
et al., 2007; Saminathan et al., 2012)
ผลของแรงต่อพฤติกรรมของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์
ผลของแรงต่อเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์น้ นั พบว่าแรงดึงและแรงกดจะให้ผลตรงกันข้ามกัน โดยพบว่า
แรงดึงจะมีผลในการเหนี่ยวนํา osteogenic differentiation ซึ่งน่าจะนําไปสู่ การสร้างกระดูก (Wescott DC
et al., 2007) การศึกษาในห้องปฏิบตั ิการโดยใช้เทคนิค gene array พบว่าแรงดึงที่ 12% ซึ่งเป็ นค่าเฉลี่ยที่ได้
จากการแปลผลโดยใช้ finite element ของแรงที่กระทําต่อฟันหน้าบนบริ เวณกึ่งกลางรากในสภาวะปกติ
(Natali AN et al., 2004) ที่ความถี่ 6 รอบต่อนาที เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เพิ่มระดับการแสดงออกของโปรตีน
ของเมทริ กซ์นอกเซลล์ เอนไซม์ ไซโตไคน์ และโกรธแฟคเตอร์กว่า 20 ชนิด ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
สร้างกระดูก เช่น คอลลาเจน, osteopontin, alkaline phosphatase, BMP, Insulin-like growth factor,
transforming growth factor beta, MMP-2 และ integrin เป็ นต้น (Liu M et al., 2012)
แรงยังมีผลต่อการทํางานของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ ในการควบคุมสมดุลของกระดูกด้วย มีรายงาน
แสดงว่า เมื่อเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ได้รับแรงดึงจะมีผลกระตุน้ การแสดงออกของ โปรตีน osteoprotegerin
(OPG) ในขณะที่แรงกดในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ มีผลในการเหนี่ยวนําการแสดงออกของ RANKL (receptor
activator of nuclear factor kappa b ligand) และโดยที่โปรตีนทั้งสองชนิดนี้ เกี่ยวข้องกับการกระตุน้ การ
เกิดเซลล์สลายกระดูก (osteoclast) (Kanzaki H et al., 2002; Yamaguchi M et al., 2006; Wongkhantee S et
al., 2007) โดย RANKL จะเพิ่มการทําลายกระดูก ในขณะที่ OPG ลดการทําลายกระดูก ดังนั้น แรงดึง ซึ่งมี
ผลทําให้สดั ส่ วนการแสดงออกของ RANKL/OPG ลดลง จึงสามารถยับยั้งการทําลายกระดูกได้ (Tsuji K et
al., 2004; Kanzaki H et al., 2006)
นอกจากนี้ แรงกดจากการจัดฟัน ยังสามารถ กระตุน้ การแสดงออกของ osteopontin ได้ท้ งั ใน
กระดูกเบ้าฟัน และในเนื้อเยือ่ เอ็นยึดปริ ทนั ต์ สอดคล้องกับผลจากห้องปฏิบตั ิการ ที่พบว่า ทั้งเซลล์สร้าง
กระดูก และเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ สามารถตอบสนองต่อแรงกด โดยการเพิ่มการแสดงออกของ OPN
(Kanzaki H et al., 2002; Wongkhantee S et al., 2007; You J et al., 2001; Morinobu M et al., 2003;
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Wongkhantee S et al., 2008) รวมทั้งยังพบว่า แรงกดสามารถกระตุน้ การสร้างไซโตไคน์ที่เกี่ยวข้องกับการ
อักเสบ ในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ได้หลายชนิด เช่น interleukin-6; IL-6 และ interleukin-8; IL-8 เป็ นต้น
(Yamamoto T et al., 2006; Yamaguchi M et al., 2006 ซึ่งเป็ นไซโตไคน์ที่สามารถกระตุน้ การแสดงออก
ของ RANKL และ MMPs ซึ่งนําไปสู่ การทําลายทั้ง เนื้อเยือ่ อ่อนและเนื้อเยือ่ แข็งได้ แสดงให้เห็นถึง
ความสําคัญของแรงที่มีสมดุลของกระดูกเบ้าฟัน ผ่านทางเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์
นอกจากนี้แรงดึงกระตุน้ ให้มีการสร้างหลอดเลือดใหม่ โดยกระตุน้ การสร้าง vascular endothelial
growth factor ในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ เมื่อใช้แรงดึงที่ 14% ที่ความถี่ 12 รอบต่อนาที่ เป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง
และเมื่อนําอาหารเลี้ยงเซลล์ที่ได้จากการเลี้ยงเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ภายใต้แรงดึงมาใช้เลี้ยงเซลล์บุผนังหลอด
เลือดพบว่าในทําให้เกิดหลอดเลือด (tube formation) ในห้องปฏิบตั ิการได้ (Yoshino H et al., 2003) แสดง
ถึงบทบาทของแรงในการกระตุน้ การหาย และการซ่อมแซมเนื้อเยือ่ เอ็นยึดปริ ทนั ต์
ระดับของแรง จะมีผลต่อการตอบสนองของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ ระดับแรงดึงที่ต่าํ (แรงที่เพิม่
ความยาวของเซลล์ข้ ึนร้อยละ 2 และ 3) จะเพิ่มการแสดงออกของคอลลาเจนชนิดที่ 1 และโปรตีน decorin
แต่ไม่มีผลต่อระดับการสร้างเอนไซม์ alkaline phosphatase ในขณะที่แรงดึงที่สูง (แรงที่เพิ่มความยาวของ
เซลล์ข้ ึนร้อยละ 10 และ 18) ที่ 24 และ 48 ชัว่ โมง จะเพิ่มการแสดงออกของคอลลาเจนชนิดที่ 1 และ
โปรตีน decorin เช่นกันแต่กลับลดการสร้างเอนไซม์ alkaline phosphatase ผลการศึกษาจึงแสดงให้เห็นว่า
ระดับของแรงดึงที่ต่างกัน มีผลต่อการตอบสนองของเซลล์ที่ต่างกัน (Ozaki S et al., 2005)
นอกจากนี้ยงั พบว่าแรงดึงมีผลต่อการเพิ่มขึ้นของเอนไซม์และตัวยับยั้งของเอนไซม์ที่ยอ่ ยสลาย
เมทริ กซ์นอกเซลล์ในกลุ่มของ matrix metalloproteinases (MMPs) คือ MMP-1, MMP-2, TIMP-1 และ
TIMP-2 ในขณะที่ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ MT-1 MMP และ TIMP-3 และไม่พบการแสดงออกของ
MMP-9 นอกจากนี้ยงั พบการเปลี่ยนแปลงของระดับ integrin ซึ่งทําหน้าที่เป็ นตัวรับรู ้แรงด้วยดังที่กล่าว
ข้างต้นโดยพบการเพิ่มของ 6 และ 1 และ การลดลงของ 5 ในสภาวะที่เป็ นแรงดึงแบบต่อเนื่องที่แรง
ขนาด 20 กิโลปาสคาล เป็ นเวลา 12 ชัว่ โมง จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเซลล์รับรู ้ต่อแรงโดยอาจผ่านทาง
integrins และ มีผลต่อการปรับเปลี่ยนเมทริ กซ์นอกเซลล์ (Bolcato-Bellemin AL et al., 2000)
แรงเฉื อนมีผลต่อการจัดเรี ยงทิศทางใหม่ของ actin filament ภายในเซลล์ โดยมาจัดเรี ยงตัวอย่าง
หนาแน่นอยูใ่ ต้ผวิ เซลล์และพบว่ามัดของ actin filament มีขนาดใหญ่ข้ นึ ที่ขนาดของแรง 9-12 dyn/cm2 ซึ่ง
รู ปแบบการจัดเรี ยงตัวใหม่ของ actin filament นี้ ต่างจากกรณี ที่ได้รับแรงดึง ซึ่งจะทําให้ actin filament
เรี ยงตัวตั้งฉากกับทิศทางของแรงดึง (Chiba M et al., 2004; Nguyen TD et al., 2009) นอกจากนี้แรงเฉื อน
ยังเพิ่มการแสดงออกของ MMP-1, MMP-2, TIMP-1 และลดการแสดงออกของ TIMP-2 ที่ขนาดของแรง
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ดึงตั้งแต่ 9 dyn/cm2 ขึ้นไป โดยพบการเพิ่มขึ้นในระดับของโปรตีน MMP-1 ก่อนที่ 8 ชัว่ โมง ส่ วนการ
เพิม่ ขึ้นของ MMP-2 และ TIMP-1 เกิดขึ้นภายหลังที่ 12 ชัว่ โมง (Zheng L et al., 2012)
จากการศึกษาต่างๆ ข้างต้นจะเห็นว่ารายละเอียดของแรง ไม่วา่ จะเป็ นขนาด ระยะเวลา ตลอดจน
ความถี่ที่เซลล์ได้รับแรงแตกต่างกันไป ทําให้ยงั ไม่ได้ขอ้ มูล หรื อข้อสรุ ปที่ชดั เจนว่าที่แท้จริ งแล้วเซลล์เอ็น
ยึดปริ ทนั ต์มีรูปแบบการตอบสนองต่อแรงอย่างไร แต่ขอ้ มูลดังกล่าวเป็ นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า แรงใน
รู ปแบบที่ต่างกัน มีผลให้การตอบสนองของเซลล์แตกต่างกันออกไป
เมทริ กซ์เมเทโลโปรตีเนส (Matrix metalloproteinases; MMPs)
การเปลี่ยนแปลงระดับของเอนไซม์โปรตีเนส ที่สามารถย่อยสลายเมทริ กซ์นอกเซลล์เป็ นสิ่ งหนึ่งที่
มีความสําคัญต่อสมดุลของเนื้อเยือ่ เอ็นยึดปริ ทนั ต์
Matrix metalloproteinases (MMPs) เป็ นเอนไซม์ในกลุ่ม endopeptidase ที่สมาชิกกว่า 25 ตัว เป็ น
กลุ่มของเอนไซม์ที่มีความสามารถในการย่อยสลายเมทริ กซ์นอกเซลล์ได้เกือบทุกชนิด โดยเฉพาะโปรตีน
ในกลุ่มคอลลาเจน เนื่องจากเอนไซม์ที่ยอ่ ยสลายเมทริ กซ์นอกเซลล์ในกลุ่มอื่นๆ ไม่สามารถย่อยสลาย
โครงสร้าง triple helix ของคอลลาเจนได้ MMPs จึงมีบทบาทสําคัญในกระบวนการ matrix remodeling
ของเนื้อเยือ่ เกือบทุกส่ วนในร่ างกาย นอกจากนี้ยงั สามารถควบคุมและปรับการทํางานของโกรธแฟคเตอร์
ไซโตไคน์ ตลอดจนโปรตีนพื้นผิวเซลล์หลายๆ ชนิดได้ ซึ่งส่ งผลต่อพฤติกรรมของเซลล์ เช่น การเคลื่อนที่
การเพิ่มจํานวน และการเปลี่ยนแปรของเซลล์ได้ โดยการตัดบางส่ วนของโมเลกุลเหล่านั้นเพื่อกระตุน้ หรื อ
ยับยั้งการทํางาน (Page-McCaw A et al., 2007; Varghese S, 2006)
การทํางานของเอนไซม์กลุ่มนี้ ถูกควบคุมได้ใน 3 ระดับ คือ ระดับการแสดงออกของยีน ระดับการ
ทํางาน เนื่องจากเอนไซม์ในกลุ่มนี้ถูกสร้างและหลัง่ ออกมาในรู ปแบบที่ยงั ไม่พร้อมทํางาน (latent form)
ซึ่งต้องถูกกระตุน้ ให้ทาํ งานโดยการตัดส่ วน propeptide domain ออกก่อน และ การควบคุมในระดับสุ ดท้าย
คือ โดยการยับยั้งการทํางาน โดยอาศัยตัวยับยั้งการทํางาน tissue inhibitor of metalloproteinases (TIMPs)
ซึ่งมีความจําเพาะกับ MMPs และยับยั้งการทํางานในสัดส่ วนของโมเลกุล MMP:TIMP ที่ 1:1
MMPs แบ่งเป็ นกลุ่ม โดยอาศัยชนิดของโปรตีนที่เอนไซม์สามารถย่อยได้ออกเป็ นกลุ่มหลักๆ
ได้แก่ collagenases, gelatinases, stromelysins และ matrilysins อย่างไรก็ตาม ภายหลังพบว่ามีความเหลื่อม
ซ้อนของโปรตีนที่เอนไซม์แต่ละกลุ่มสามารถย่อยได้ ตลอดจนมีผลการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า MMPs
สามารถย่อยหรื อตัดบางส่ วนของโปรตีนที่ไม่ใช่เมทริ กซ์นอกเซลล์ได้ ปั จจุบนั จึงจัดกลุ่มโดยอาศัยลักษณะ
โครงสร้างที่ใช้ยดึ เกาะผิวเซลล์ โดยแบ่งได้เป็ นสองกลุ่มใหญ่ๆ คือ กลุ่มที่ถูกหลัง่ ออกมาภายนอกเซลล์
(secreted type) และกลุ่มที่อยูบ่ นผิวเซลล์ (membrane type)
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โดยทัว่ ไปแล้ว MMPs จะถูกสร้างในปริ มาณที่ต่าํ หรื อไม่สร้างเลย แต่เมื่อได้รับการกระตุน้ ด้วย
โกรธแฟคเตอร์ ไซโตไคน์ รวมทั้ง physiologic cellular interactions ต่างๆ สามารถส่ งสัญญาณไปกระตุน้
การสร้าง MMPs ได้ มีรายงานว่าแรงดึงมีผลต่อระดับการสร้าง MMPs และ TIMPs เช่น พบการเพิม่ ขึ้นของ
MMP-1, MMP-2, TIMP-1 และ TIMP-2 ในเซลล์บุผนังหลอดเลือด เซลล์กล้ามเนื้อเรี ยบ เซลล์เนื้อเยือ่ เอ็น
และเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ (Magid R et al., 2003; Grabellus F et al., 2007; Yamane T et al., 2010;
O’Callaghan CJ and Williams B, 2000; Palumbo R et al., 2000; Zhou D et al., 2005; Aitken KJ et al.,
2006; Husse B et al., 2007) การเพิ่มขึ้นของ MMP-13 ในเซลล์สร้างกระดูกของหนู (MC 3T3-E1) (Yang
CM et al., 2004) และมีรายงานการลดระดับ MMP-1 และ MMP-13 แต่ไม่มีผลต่อระดับของ MMP-3 ใน
เซลล์บุผนังข้อต่อเข่าของมนุษย์ (fibroblast-like synoviocyte) เมื่อได้รับแรงดึงแบบ cyclic ที่เทียบเคียงได้
กับแรงจากการออกกําลังกายปกติ ทั้งนี้ผลการศึกษาต้องการนําเสนอว่า แรงในระดับที่เหมาะสมจะควบคุม
ระดับของเอนไซม์กลุ่มนี้ไว้ให้อยูใ่ นระดับที่ไม่เป็ นอันตรายกับเนื้อเยือ่ (Wang P et al., 2009)
สําหรับในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์มีรายงานว่าพบการเพิ่มขึ้นของ MMP-1, MMP-2 และ TIMP-1 แต่
ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของ MT-1 MMP และ TIMP-3 เมื่อได้รับแรงเฉื อน (Zheng L et al., 2012) พบการ
เพิ่มขึ้นของ MMP-2 เมื่อได้รับแรงดึงแบบ cyclic (Liu M et al., 2012) การเพิ่มขึ้นของ MMP-1, MMP-2,
TIMP-1 และ TIMP-2 เมื่อได้รับแรงดึงแบบ static (Bolcato-Bellemin AL et al., 2000) และพบการเพิ่มขึ้น
ของ MMP-13 (Ziegler N et al., 2010) จะเห็นได้วา่ ระดับการแสดงออกของ MMPs และ TIMPs
เปลี่ยนแปลงได้ ตามรู ปแบบของแรงต่างๆ กัน
RANKL และ OPG
แรงเชิงกลมีความสําคัญต่อสมดุลการสร้างและการทําลายกระดูก โดยแรงมีผลต่อการเปลี่ยนแปร
และการทํางานของทั้งเซลล์สร้างกระดูก (osteoblasts) และเซลล์สลายกระดูก (osteoclasts)
มีรายงานมากมายที่แสดงให้เห็นว่าแรงดึงแบบเป็ นรอบ

กระตุน้ การเกิดเซลล์สร้างกระดูก

(Matsuda et al., 1998) และยับยั้งการสร้างเซลล์สลายกระดูก ผ่านทางการทํางานของ cytokines ที่หลัง่
จากเซลล์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับแรงดึง
ดังกล่าวข้างต้น การเกิดเซลล์สลายกระดูก เป็ นส่ วนหนึ่งในกระบวนการรักษาสมดุลของกระดูก
รวมทั้งกระดูกเบ้าฟัน ซึ่ง cytokines หลัก 2 ชนิดที่มีบทบาทสําคัญในกลไกการสร้างเซลล์สลายกระดูกคือ
receptor activator of nuclear factor kappa B ligand (RANKL) และ macrophage colony-stimulating
factor (M-CSF) (Udagawa N, 2002; Udagawa N et al., 2002) โดยที่ osteoprotegerin (OPG) ทําหน้าที่
เป็ น orphan receptor เพื่อไปแย่งจับกับ RANKL เพื่อไม่ให้ RANKL จับกับ RANK ที่อยูบ่ นบนผิวเซลล์
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preosteoclasts ดังนั้นสัดส่ วนของ RANKL ต่อ OPG จึงเป็ นปั จจัยที่มีความสําคัญมากกว่าปริ มาณ ในการ
ที่จะส่ งเสริ ม หรื อยับยั้งการสร้างเซลล์สลายกระดูก (Hofbauer LC et al., 2000; Boyce BF and Xing L,
2007)
ผลของแรงดึงต่อสมดุลของกระดูกเบ้าฟัน ส่ วนหนึ่งผ่านทางการตอบสนองต่อแรงของเซลล์เอ็น
ยึดปริ ทนั ต์ มีรายงานแสดงว่า เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ที่ได้รับแรงดึง จะเพิ่มการแสดงออกของโปรตีน
osteoprotegerin (OPG) ในขณะที่แรงกดแบบต่อเนื่อง (continuous compression) จะกระตุน้ การหลัง่
PGE2 ซึ่งเป็ นโมเลกุลที่สามารถเหนี่ยวนําหรื อเพิ่มการแสดงออกของ RANKL (receptor activator of
nuclear factor kappa b ligand) (Kanzaki H et al., 2002, Luckprom P et al., 2010) ดังนั้น แรงดึงซึ่งมีผล
ทําให้สดั ส่ วนการแสดงออกของ RANKL/OPG ลดลง จึงสามารถยับยั้งการทําลายกระดูกได้ (Tsuji K et
al., 2004; Kanzaki H et al., 2001) อย่างไรก็ตาม แม้มีรายงานว่า เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์เมื่อได้รับแรงดึง จะ
เพิม่ ระดับ OPG โดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงระดับของ RANKL (Tsuji K et al., 2004) แต่กม็ ีผลการศึกษาที่
พบว่าแรงดึงแบบเป็ นรอบ เพิ่มได้ท้ งั ระดับ OPG และ RANKL (Kanzaki H et al., 2006) ดังนั้นจึงเป็ นที่
น่าสนใจที่จะศึกษาระดับของ RANKL และ OPG ควบคู่กนั ในเชิงของสัดส่ วน RANKL/OPG
มีการศึกษาอย่างกว้างขวางในเซลล์สร้างกระดูก เกี่ยวกับปัจจัยของขนาด (magnitude) ความถี่
(frequency) และระยะเวลา (duration) ของแรงดึงที่มีผลต่อพฤติกรรมและการตอบสนองของเซลล์ (Tang
L et al., 2006) อย่างไรก็ตามการศึกษาในแง่ดงั กล่าว โดยเฉพาะปัจจัยของขนาด และความถี่ ในเซลล์เอ็น
ยึดปริ ทนั ต์ ยังมีไม่มากนัก การศึกษาในครั้งนี้จึงมุ่งเน้นไปที่ อิทธิพลของของขนาด และความถี่ ของแรง
ดึงแบบเป็ นรอบต่อระดับและสัดส่ วนการแสดงออกของ RANKL/OPG ในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์
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วิธีการดําเนินการวิจยั
1. การเพาะเลี้ยงไฟโบรบลาสต์จากเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์
เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์เตรี ยมจากเนื้อเยื่อปริ ทนั ต์จากฟันของผูป้ ่ วยที่อยูใ่ นแผนการรักษาที่มีขอ้ บ่งชี้ว่า
จะต้องถูกถอน โดยฟั นนั้นจะต้องไม่มีผุทะลุถึงโพรงประสาทฟั นและไม่มีรอยโรคที่ปลายรากฟั น วิธีการ
เตรี ยมเซลล์โดยย่อมีดงั นี้ นําฟั นที่ได้มาล้างด้วย phosphate buffer saline ที่ปราศจากเชื้อหลายๆ ครั้ง ใช้มีด
ขูดเนื้ อเยื่อปริ ทนั ต์จากส่ วนกลาง (middle third) ของรากฟั น นํามาหั่นเป็ นชิ้นเล็กๆ แล้ววางบนจานเลี้ยง
เซลล์ (tissue culture dish; Nunc) อาหารเลี้ยงเซลล์ที่ใช้คือ Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM)
ที่ มี 10% fetal bovine serum (FBS) กลู ตามี น (L-Glutamine) 2 mM เพนนิ ซิลลิ น (penicillin) 100 unit/ml
สเตร็ ปโตมัยซิ นซัลเฟต (streptomycin sulfate) 100 g/ml และแอมโฟเทอริ ซินบี (amphotericin B) 0.25
g/ml เซลล์จะถูกเลี้ยงในตูอ้ บที่มีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยส และมีปริ มาณก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์ใน
อากาศ 5 % อาหารเลี้ยงเซลล์จะถูกเปลี่ยนทุกวันจนเซลล์เคลื่อนออกจากชิ้นเนื้ อมาอยูบ่ นจานเลี้ยง จากนั้น
อาหารเลี้ยงเซลล์จะถูกเปลี่ยนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง การขยายจํานวนเซลล์จะทําโดยการถ่ายเซลล์ (subculture)
ที่เจริ ญเต็มจานเลี้ยงลงสู่ จานเลี้ยงเซลล์ใหม่ในอัตราส่ วน 1:3 โดยใช้เอนไซม์ trypsin-EDTA เซลล์จะถูก
ถ่ายสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เซลล์ที่ใช้ในการทดลองจะใช้เซลล์ในรุ่ นที่ 3-6 ในแต่ละการทดลองจะทําการทดลอง
ซํ้าอย่างน้อย 3 ครั้ง และใช้เซลล์ที่เตรี ยมจากผูป้ ่ วย 3 คน และจะนําข้อมูลมาคํานวณทางสถิติโดยใช้ oneway ANOVA
2. การเตรี ยมแผ่น gelatin coated silicone
แผ่น silicone (polydimethylxyloxane; Silastic T-4, Dow Corning) ซึ่งมีสมบัติ hydrophobic
ขนาด 3x3.5 ตารางเซนติเมตร ถูกปรับคุณสมบัติพ้นื ผิว ด้วยการทํา plasma activation เพื่อเพิ่ม wettability
ที่ 300 Hz 60kV ระยะห่ าง 4 มิลลิเมตร ภายให้กาซไนโตรเจน เป็ นเวลา 1 นาที จากนั้นทําการ crosslink
พันธะของโมเลกุลบนพื้นผิวที่เปลี่ยนไปด้วย 3.5% glutaraldehyde ทันที เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง จากนั้นล้าง
ด้วยนํ้า 3 รอบ แล้วทิ้งให้แห้งและเก็บที่อุณหภูมิหอ้ ง ก่อนนํามาใช้เลี้ยงเซลล์จะเคลือบพื้นผิวอีกครั้งด้วย
สารละลาย 0.1% gelatin
3. การกระตุน้ เซลล์ดว้ ยแรง
เซลล์ถูกหว่านบน gelatin coated silicone membrane (Silastic T-4, Dow Corning, GmbH,
Germany) ที่ความหนาแน่น 20,000 เซลล์/cm2 ที่มี 10% FBS เลี้ยงเป็ นเวลา 24 ชัว่ โมง เพื่อให้เซลล์เกาะแผ่
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และ confluence แล้วนําแผ่น silicone ไปประกอบเข้ากับ stretching apparatus ที่ประดิษฐ์ข้ ึนเองโดยกลุ่ม
ผูว้ ิจยั ซึ่งการทํางานของเครื่ องสามารถกําหนดค่าระยะการยืดของแผ่น silicone (ร้อยละ) จํานวนรอบต่อ
นาที (Hz) และระยะเวลาในการให้แรงได้ ทั้งนี้แผ่น silicone ที่มีเซลล์จะถูกยึดกับเครื่ องยืด และอยูใ่ นจาน
เลี้ยงเซลล์ที่มีอาหารเลี้ยงเซลล์ตลอดช่วงเวลาของการทดลอง

โดยอาหารเลี้ยงเซลล์จะถูกเปลี่ยนเป็ น

serum-free DMEM ก่อนเริ่ มการทดลองเป็ นเวลา 16 ชม และเปลี่ยนอีกครั้งเมื่อเริ่ มการทดลอง เซลล์จะถูก
เลี้ยงในตูอ้ บที่มีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส และมีปริ มาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ 5 % ตลอด
การทดลอง เซลล์ในกลุ่มทดลองจะถูกกระตุน้ ด้วยแรงในรู ปแบบ และระยะเวลาต่างๆ กัน
เมื่อสิ้ นสุ ดการทดลองจะตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออกของเอนไซม์ที่ใช้ยอ่ ยสลาย
เมทริ กซ์นอกเซลล์และตัวยับยั้งการทํางาน เช่น เอนไซม์กลุ่ม MMPs, TIMPs, RANKL และ OPG โดย
เทียบกับระดับการแสดงออกพื้นฐานเซลล์จากกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับแรง ระดับการแสดงออกดังกล่าวจะ
ถูกวิเคราะห์ในระดับ mRNA ด้วย เทคนิค Quantitative-PCR และเฉพาะตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงจะถูก
ตรวจวัดระดับโปรตีนด้วยเทคนิค ELISA เทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการกระตุน้
4. การวิเคราะห์ระดับ mRNA ด้วยเทคนิค Quantitative PCR (Q-PCR)
RNA จะถูกสกัดจากเซลล์โดยใช้ TRIzol (Gibco, MD, USA) ตามวิธีการที่แนะนําของบริ ษทั ผูผ้ ลิต
จากนั้นวัดปริ มาณ RNA ที่สกัดได้ดว้ ย spectrophotometer ที่ความยาวคลื่นแสง 260 nm RNA จํานวน 1 g
จากแต่ละตัวอย่างจะถูกนําไปผ่านกระบวนการ reverse transcription (RT) โดยใช้เอนไซม์ Avian
myeloblastosis virus (AMV; Promega, WI, USA) และ oligo dT primer (Promega, WI, USA) ที่อุณหภูมิ
42 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง เพื่อให้ได้ complementary DNA (cDNA)
จากนั้น cDNA ตั้งต้นถูกเพิม่ จํานวนขึ้นในปฏิกิริยาของ PCR โดยการใช้สาย primer ที่จาํ เพาะต่อ
nucleotide sequence ของเอนไซม์ที่ใช้ยอ่ ยสลายเมทริ กซ์นอกเซลล์และตัวยับยั้งการทํางาน เช่น เอนไซม์
กลุ่ม MMPs, TIMPs, RANKL และ OPG และใช้สาย primer ที่จาํ เพาะต่อ 18S หรื อ GAPDH ควบคู่กนั ไป
เพื่อใช้เป็ นตัวควบคุมภายใน (internal control) ของการทดลอง ทําการติดฉลากด้วยสารเรื องแสง SYBRGreen I Dye ซึ่งจะจับกับ DNA ตรงตําแหน่ง minor groove ของ DNA สายคู่ เมื่อสารนี้ถูกกระตุน้ ด้วยแสง
อัตราไวโอเลต จะมีการคายพลังงานออกมาเป็ นแสงของฟลูออเรสเซนต์ ทําให้สามารถวัดปริ มาณของ
DNA ได้ โดยสามารถตรวจวัดปริ มาณ DNA ที่เพิ่มขึ้นในปฏิกิริยา PCR ในแต่ละรอบได้ ทําให้สามารถ
ติดตามปริ มาณ DNA ในช่วง exponential phase ได้อย่างแม่นยํา ทําให้ได้ค่าที่แปรผันตามปริ มาณเริ่ มต้น
ของ DNA เป้าหมาย และสามารถวัดปริ มาณ DNA ที่เพิ่มขึ้นมาได้ทนั ที โดยโปรแกรมจะทําการวิเคราะห์
และแปลผล
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5. การวิเคราะห์ระดับการแสดงออกของโปรตีนที่เปลี่ยนแปลงด้วยเทคนิค Enzyme-linked immunosorbent
assay (ELISA)
ปริ มาณเอนไซม์และตัวยับยั้ง เช่น กลุ่ม MMPs และ TIMPs ที่หลัง่ จากเซลล์ที่ไม่ได้รับการกระตุน้
ด้วยแรง และได้รับการกระตุน้ ด้วยแรง ในรู ปแบบต่างๆ จะถูกวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค ELISA ดังขั้นตอนโดย
ย่อดังนี้คือ

นําอาหารเลี้ยงเซลล์ที่เก็บภายหลังจากเซลล์ได้รับการกระตุน้ ด้วยแรงมาวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค

ELISA ตามขั้นตอนที่ระบุไว้โดยบริ ษทั โดยอาศัยหลักการที่วา่ ในหลุมของ ELISA plate จะถูกเคลือบผิว
ไว้ดว้ ยแอนติบอดี (antibody) ที่มีความจําเพาะกับโปรตีนนั้นๆ อาหารเลี้ยงเซลล์ที่เก็บหลังจากเซลล์ได้รับ
การกระตุน้ จะถูกนํามาเติม พร้อมๆ กับ antibody ตัวที่ 2 ที่มีความจําเพาะกับโปรตีนเช่นเดียวกัน แต่คนละ
ตําแหน่ง (epitope) กับ antibody ตัวแรก และปลายอีกด้านหนึ่งต่ออยูก่ บั biotin ซึ่งจะต่อกับตัวแสดง
สัญญาณต่อไป ดังนั้นเอนไซม์ หรื อตัวยับยั้งที่มีอยูใ่ นอาหารเลี้ยงเซลล์จะจับกับ antibody ทั้งสองตัวและถูก
ดึงมาติดที่กน้ หลุม จากนั้น antibody ตัวที่ 2 และโปรตีนส่ วนเกินจะถูกล้างออก แล้วเติม horseradish
peroxidase-conjugated streptavidin ซึ่งจะไปจับกับ biotin จากนั้นเติมสารตั้งต้น (substrate) ของ
peroxidase ก็จะทําให้เกิดเป็ นสารละลายสี ข้ ึน แล้วนําสารละลายที่มีสีน้ ีไปวัดค่าการดูดกลืนแสง ค่าการ
ดูดกลืนแสงที่ได้นาํ ไปเปรี ยบเทียบกับกราฟมาตรฐานก็จะคํานวณกลับมาเป็ นปริ มาณโปรตีนต่อไป จากนั้น
ปริ มาณโปรตีนที่คาํ นวณได้จะถูกเปรี ยบเทียบเป็ นปริ มาณโปรตีนต่อจํานวนเซลล์ที่วเิ คราะห์ได้จากเทคนิค
MTT แล้วจึงนําเสนอเป็ นกราฟต่อไป
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
ค่าการแสดงออกของยีนที่แสดงผลด้วยโปรแกรมภายหลังการวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค Q-PCR จาก
การทดลอง 3 ครั้ง ถูกนํามาหาค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติ unpaired T-test โดย มีค่า
ความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญที่ p < 0.05
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ผลการวิจยั
ได้ดาํ เนินงานตามแผนงานหลักที่วางไว้ แต่มีการปรับเปลี่ยนตามผลการศึกษาที่ได้ ดังนี้คือ
ในระหว่างที่ทาํ การศึกษาวิจยั นี้ได้มีการพัฒนา stretch apparatus อย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ได้ยนื่ เรื่ องเพื่อ
ขอรับสิ ทธิบตั รแล้ว โดยอยูใ่ นระหว่างขั้นตอนการพิจารณา โดยเครื่ องที่ได้พฒั นาต่อมา จะทํางานโดยการ
สัง่ ผ่านแผงควบคุมอิเลคทรอนิกส์ ที่มีโปรแกรมที่สามารถกําหนด และปรับเปลี่ยนค่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องของ
แรงในช่วงที่ทาํ การศึกษาได้ในช่วงที่ละเอียดและครอบคลุมมากกว่า การเคลื่อนที่ของแขนจับแผ่น silicone
ซึ่งเคลื่อนที่ในรู ปแบบของแรงดึงเชิงเส้น ด้วยแรงที่สมํ่าเสมอคงที่ ได้ระยะดึงและความถี่ที่สมํ่าเสมอ ทําให้
ค่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการศึกษา

มีความเที่ยงตรงมากยิง่ ขึ้นกว่าเครื่ องต้นแบบเดิมที่ใช้ในการทดลอง

ช่วงแรก ดังนั้นจึงมีการทําการทดลองบางส่ วนซํ้าโดยใช้เครื่ องมือใหม่ และวิเคราะห์การแสดงออกของยีน
ด้วย Q-PCR (realtime PCR) เพื่อยืนยันผลการศึกษา เมื่อทําการทดลองซํ้าด้วยเครื่ องใหม่พบว่า การ
เปลี่ยนแปลงของยีนที่ศึกษาเปลี่ยนไปจากที่ได้จากเครื่ องดึงเดิม คือไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจนภายใต้
สภาวะที่ทาํ การศึกษา ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงได้ทดลองเปลี่ยนชนิดของ ECM ที่ใช้ในการเคลือบพื้นผิวซิลิโคนเป็ น
คอลลาเจน (type I collagen) ซึ่งพบเฉพาะการแสดงออกของ MMP-13 เพิ่มขึ้นภายในเวลา 2 ชัว่ โมงที่ให้
แรงดึงแบบ cyclic โดยเพิม่ อย่างมีนยั สําคัญที่ความถี่ 60rpm และเมื่อทดสอบที่ความถี่ 60 rpm ต่อเนื่อง
เป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง พบว่าระดับการแสดงออกของ MMP-13 เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สําคัญตามเวลาเช่นกัน
อย่างไรก็ตามเป็ นที่น่าสังเกตว่าการเพิ่มการแสดงออกของยืนนั้นอยูใ่ นระดับที่ไม่สูงนัก ซึ่งได้แสดงผลไว้
ในรู ปที่ 1-3
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การทดสอบผลของความถี่ (จํานวนรอบต่อนาที) ของแรงดึงแบบเป็ นรอบ (cyclic)
ทําการทดลองซํ้าโดยให้แรงดึงแบบ cyclic ที่ความถี่ 15, 30, 60 และ 90 รอบต่อนาที ที่ระยะที่ยดื
ออกร้อยละ 10 เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง เมื่อเลี้ยงเซลล์บนแผ่นซิลิโคนที่เคลือบด้วยเจลาติน ผลการทดลอง ไม่
พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญของระดับการแสดงออกของยีนที่ศึกษา ดังแสดงในรู ปที่ 1

รูปที่ 1 แผนภูมิแท่งแสดงจํานวนเท่าของการแสดงออกของ MMPs/TIMPs เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค Q-PCR
เปรี ยบเทียบกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับแรงดึง (non) กับความถี่ของแรงดึงแบบ cyclic ที่ระยะยืดออกร้อยละ 10 ความถี่
15, 30, 60 และ 90 รอบ/นาที (rpm) 2 ชัว่ โมง ในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์บนแผ่นซิ ลิโคนที่เคลือบด้วยเจลาติน (ค่าเฉลี่ย
และส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐานจาก 3 การทดลอง)
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เมื่อทดลองเลี้ยงเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์บนแผ่นซิลิโคนที่เคลือบด้วยคอลลาเจนชนิดที่ 1 แทนเจลาตินแล้ว
ทําการทดสอบผลของความถี่อีกครั้ง พบว่าที่ความถี่ 60 rpm มีการแสดงออกของยีน MMP-2 และ 13
เพิม่ ขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ (p<0.05) ดังแสดงในรู ปที่ 2

*

*

รู ปที่ 2 แผนภูมิแท่งแสดงจํานวนเท่าของการแสดงออกของ MMPs/TIMPs เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค Q-PCR
เปรี ยบเทียบกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับแรงดึง (non-st) กับความถี่ของแรงดึงแบบ cyclic ที่ระยะยืดออกร้อยละ 10
ความถี่ 15, 30, 60 และ 90 รอบ/นาที (rpm) 2 ชัว่ โมง ในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์บนแผ่นซิ ลิโคนที่เคลือบด้วยคอลลาเจน
ชนิดที่ 1 (ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐานจาก 3 การทดลอง * p < 0.05 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม)
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การทดสอบผลของระยะเวลา (time) เมื่อเซลล์ได้รับแรงดึงแบบ cyclic
เมื่อได้แรงดึงแบบ cyclic ความถี่ 60 รอบต่อนาที ที่ระยะที่ยดื ออกร้อยละ 10 ตามที่อธิบายข้างต้น
ที่ระยะเวลา 2 และ 6 ชัว่ โมง พบว่าการแสดงออกของ MMP-13 และ TIMP-2 มีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ
(p<0.05) ดังแสดงในรู ปที่ 3 อย่างไรก็ตาม การศึกษาในช่วงต่อไปจะเลือกทําการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
เฉพาะของ MMP-13 เนื่องจากเป็ นยีนเดียวที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วง 2 ชัว่ โมงแรก และเห็นการ
เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องเมื่อเวลาผ่านไป

*

*

รู ปที่ 3 แผนภูมิแท่งแสดงจํานวนเท่าของการแสดงออกของ MMPs/TIMPs เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค Q-PCR
เปรี ยบเทียบกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับแรงดึง (non-st) กับความถี่ของแรงดึงแบบ cyclic ที่ระยะยืดออกร้อยละ 10
ความถี่ 60 รอบ/นาที เปรี ยบเทียบการแสดงออกของยีนที่ 2 และ 6 ชัว่ โมง (hr) ในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์บนแผ่น
ซิ ลิโคนที่เคลือบด้วยคอลลาเจน ชนิดที่ 1 (ค่าเฉลี่ยและส่ วนเบี่ยงแบนมาตรฐานจาก 3 การทดลอง * p < 0.05 เมื่อ
เทียบกับกลุ่มควบคุม)
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อย่างไรก็ตาม เมื่อทําการตรวจวัดระดับโปรตีน MMP-13 ด้วยเทคนิค ELISA แล้วไม่พบการ
เปลี่ยนแปลงของระดับโปรตีน MMP-13 เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับแรงดึง ทั้งนี้มีความเป็ นไปได้ที่
การแสดงออกของยีนที่เพิ่มขึ้นแม้มีนยั สําคัญ แต่กไ็ ม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากๆ นั้น ส่ งผลให้การเปลี่ยนแปลง
ในระดับโปรตีนเกิดขึ้นได้ไม่ชดั เจน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงไม่ได้ดาํ เนินการต่อในส่ วนของการศึกษาการถ่ายทอด
สัญญาณภายในเซลล์ ต่อการแสดงออกของ MMP-13 แต่ท้ งั นี้ยงั มียนี อื่นๆ ที่น่าสนใจในการศึกษาอิทธิพล
ของแรงดึงโดยใช้เครื่ องมือที่ได้พฒั นาขึ้นมาแล้วดังกล่าว จึงได้ปรับเปลี่ยนเป็ นการศึกษาอิทธิพลของแรง
ดึงเป็ นรอบ (cyclic stretch) และแบบต่อเนื่อง (static) ต่อระดับการแสดงออกของโปรตีน RANKL และ
OPG รวมทั้งสัดส่ วน (ratio) ระดับการแสดงออกของ RANKL/OPG ซึ่งมีบทบาทสําคัญในกระบวนการ
รักษาสมดุล(การสร้าง/สลาย) ของกระดูกเบ้าฟัน โดยศึกษาอิทธิพลของปัจจัยของขนาด (magnitude) และ
ความถี่ (frequency) ของ static/cyclic stretch
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แรงดึงแบบเป็ นรอบเพิ่มการแสดงออกของระดับยีนของ RANKL และ OPG ในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์
เมื่อเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ได้รับแรงดึงแบบเป็ นรอบ ที่ความถี่ 15, 60 และ 90 รอบต่อนาที ทําการดึง
แผ่น silicone ให้ยดื ออกเป็ นระยะร้อยละ 10 ของความยาวเดิม เป็ นเวลา 2 ชัว่ โมง พบว่าเพิ่มการแสดงออก
ของระดับยีนของ RANKL อย่างมีนยั สําคัญ ตั้งแต่ที่ 15 รอบ/นาที และที่ทุกความถี่ที่ศึกษาเมื่อเทียบกับกลุ่ม
ควบคุมที่ไม่ได้รับแรงดึง (p<0.05) อย่างไรก็ตาม ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญของการแสดงออก
ของยีนเมื่อเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับความถี่ต่างกัน แม้วา่ จากกราฟจะพบแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นตามความถี่
ที่เพิ่มขึ้น (รู ปที่ 4A)
สําหรับการแสดงออกของระดับยีนของ OPG พบการเพิม่ อย่างมีนยั สําคัญเช่นเดียวกัน ตั้งแต่ที่ 15
รอบ/นาที และที่ทุกความถี่ที่ศึกษาเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับแรงดึง (p<0.05) นอกจากนี้ เมื่อเทียบ
ระหว่างกลุ่มความถี่ พบการระดับการแสดงออกของ OPG ที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญ จากกลุ่มความถี่ที่ 15
รอบ/นาที กับกลุ่ม 90 รอบ/นาที (p<0.05) (รู ปที่ 4B)
เมื่อวิเคราะห์สดั ส่ วนระดับการแสดงออกของ RANKL/OPG พบว่าที่ความถี่ 15 และ 60 รอบ/นาที
ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงค่าสัดส่ วนดังกล่าวเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับแรง

แต่พบการการเพิ่มของ

สัดส่ วนนี้อย่างมีนยั สําคัญที่ความถี่ 90 รอบ/นาที (p<0.05) (รู ปที่ 4C)
ผลการทดลองในส่ วนนี้ให้ขอ้ สรุ ปในเบื้องต้นว่าแรงดึงแบบเป็ นรอบ สามารถเพิ่มการแสดงออก
ของระดับยีนได้ท้ งั RANKL และ OPG อย่างมีนยั สําคัญ ซึ่งในส่ วนของ RANKL ยังไม่เคยมีรายงานใน
เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์มาก่อน นอกจากนี้ยงั พบว่าแม่การแสดงออกของยีนทั้งสองจะเพิม่ ขึ้น แต่การเพิ่มขึ้นนี้
ไม่รบกวนต่อสมดุลของยีนทั้งสองซึ่งอาจส่ งผลต่อสมดุลของกระดูก
ระดับที่สูงมาก

4A

*
*
*

ถ้าความถี่น้ นั ไม่ได้อยูใ่ น
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4B

*

*

*

4C

*

รู ปที่ 4 แผนภูมิแท่งแสดงจํานวนเท่าของการแสดงออกของ RANKL (4A) OPG (4B) และ RANKL/OPG ratio
(4C) เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค Q-PCR เปรี ยบเทียบกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับแรงดึง (non) กับความถี่ของแรงดึงแบบ
cyclic ระยะยืดออกร้อยละ 10 ความถี่ 15, 60 และ 90 รอบ/นาที (rpm) 2 ชัว่ โมง ในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์บนแผ่น
ซิ ลิโคนที่เคลือบด้วยเจลาติน (จาก 3 การทดลอง * p < 0.05 vs. control, # p < 0.05 between 2 experimental groups)
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อิทธิพลของขนาดของแรง (ร้อยละของระยะที่ยดื ออก) ร่ วมกับรู ปแบบของแรงดึงแบบต่อเนื่อง (static) ต่อ
ระดับการแสดงออกของระดับยีน RANKL และ OPG และ สัดส่ วน RANKL/OPG ในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์
จากนั้นผูว้ ิจยั ได้ทาํ การศึกษาเปรี ยบเทียบผลของแรงดึงแบบต่อเนื่องกับแรงดึงแบบเป็ นรอบ เมื่อให้
ขนาดของแรงที่แตกต่างกัน ซึ่งการเพิ่มขนาดของแรงทําโดยการเพิม่ ระยะที่ยดื ออกเป็ นร้อยละให้เพิ่มขึ้น
ในการศึกษานี้จึงทําการเปรี ยบเทียบที่ระยะที่ยดื ออกร้อยละ 10 และ 20 ซึ่งระยะดังกล่าวนี้ ยังอยูใ่ นขนาดที่
เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ได้รับในขณะใช้งานตามที่เคยมีรายงานไว้
ผลการศึกษาพบว่าแรงดึงแบบต่อเนื่องที่ขนาดร้อยละ10 ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงระดับการแสดงออก
ของยีน RANKL และ OPG ไปจากระดับปกติ คือไม่แตกต่างจากกลุ่มที่ไม่ได้รับแรง (รู ปที่ 5A และ B) แต่
เมื่อเพิ่มขนาดของแรงดึงแบบต่อเนื่องเป็ นร้อยละ
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พบการเพิ่มขึ้นอย่างมีนยั สําคัญของระดับการ

แสดงออกของยีน RANKL (p<0.05) (รู ปที่ 5A) ในขณะที่ภายใต้สภาวะเดียวกันนี้ ระดับการแสดงออกของ
ยีน OPG ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากระดับปกติ คือมีระดับเดียวกับกลุ่มที่ไม่ได้รับแรง และกลุ่มที่ได้รับ
แรงขนาดร้อยละ10 (รู ปที่ 5B) ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์สดั ส่ วนระดับการแสดงออกของ RANKL/OPG จึงพบ
การเพิ่มของสัดส่ วนนี้อย่างมีนยั สําคัญที่ขนาดของแรงดึงแบบต่อเนื่องที่ขนาดร้อยละ 20 (p<0.05) (รู ปที่
5C)

5A

*

23

5B

5C

*

รู ปที่ 5 แผนภูมิแท่งแสดงจํานวนเท่าของการแสดงออกของ RANKL (5A) OPG (5B) และ RANKL/OPG ratio (5C)
เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค Q-PCR เปรี ยบเทียบกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับแรงดึง (non) กับแรงดึงแบบต่อเนื่อง (static) ระยะ
ยืดออกร้อยละ 10 และ 20 2 ชัว่ โมง ในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์บนแผ่นซิ ลิโคนที่เคลือบด้วยเจลาติน (จาก 3 การทดลอง
* p < 0.05 vs. control)
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อิทธิพลของขนาดของแรง (ร้อยละของระยะที่ยดื ออก) ร่ วมกับรู ปแบบของแรงดึงแบบเป็ นรอบ
(cyclic) ต่อระดับการแสดงออกของระดับยีน RANKL และ OPG และ สัดส่ วน RANKL/OPG ในเซลล์เอ็น
ยึดปริ ทนั ต์
ผลการศึกษาในส่ วนของแรงดึงแบบเป็ นรอบ ที่ความถี่ 60 รอบ/นาที ร่ วมกับขนาดของแรงร้อยละ10
การเพิ่มระดับการแสดงออกของยีน RANKL และ OPG อย่างมีนยั สําคัญเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้รับแรง
(รู ปที่ 6A และ B) และสอดคล้องกับผลที่แสดงไว้ในรู ปที่ 4A และ B แต่ตรงข้ามกับผลที่เกิดจากเมื่อได้รับ
แรงดึงในรู ปแบบต่อเนื่อง ที่แสดงไว้ในรู ปที่ 5A และ B นอกจากนี้ เมื่อเพิ่มขนาดของแรงดึงแบบเป็ นรอบ
เป็ นร้อยละ 20 กลับพบการลดลงอย่างมีนยั สําคัญของระดับการแสดงออกของยีน RANKL (p<0.05) (รู ปที่
6A) ในขณะที่ภายใต้สภาวะเดียวกันนี้ ระดับการแสดงออกของยีน OPG ยังคงอยูใ่ นระดับที่มีการเพิ่มขึ้นใน
ระดับใกล้เคียงกับเมื่อได้รับขนาดของแรงร้อยละ 10 (รู ปที่ 6B)
ดังนั้นเมื่อวิเคราะห์สดั ส่ วนระดับการแสดงออกของ RANKL/OPG จึงพบว่า ที่ขนาดของแรงร้อยละ
10 ของแรงดึงแบบเป็ นรอบ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญของสัดส่ วนนี้ แต่เมื่อเพิ่มขนาดของ
แรงเป็ นร้อยละ 20 พบการลดลงของสัดส่ วนนี้อย่างมีนยั สําคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุมซึ่งไม่ได้รับแรง
รวมทั้งกลุ่มทดลองที่ได้รับแรงดึงแบบเป็ นรอบ ที่ขนาดของแรงร้อยละ 10 (p<0.05) (รู ปที่ 6C)
ผลการทดลองในส่ วนนี้ให้ขอ้ สรุ ปในเบื้องต้นว่า รู ปแบบการดึง (static/cyclic) มีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกของยีน RANKL และ OPG ที่แตกต่างกันในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ และรู ปแบบการแสดงออกของ
ยีนดังกล่าวสามารถถูกปรับเปลี่ยนได้ ด้วยปัจจัยของขนาดของแรงอีกด้วย การทดลองนี้แสดงอิทธิพลของ
ปั จจัยต่างๆ ของแรงต่อสัดส่ วนการแสดงออกของ RANKL/OPG ซึ่งบอกถึงอิทธิพลของแรงต่อสมดุลของ
กระดูก

6A

*

*
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6B

*

*

6C

*

รู ปที่ 6 แผนภูมิแท่งแสดงจํานวนเท่าของการแสดงออกของ RANKL (6A) OPG (6B) และ RANKL/OPG ratio
(6C) เมื่อวิเคราะห์ดว้ ยเทคนิค Q-PCR เปรี ยบเทียบกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับแรงดึง (non) กับแรงดึงแบบเป็ นรอบ
(cyclic) ที่ความถี่ 60 รอบ/นาที ระยะยืดออกร้อยละ 10 และ 20 2 ชัว่ โมง ในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์บนแผ่นซิ ลิโคนที่
เคลือบด้วยเจลาติน (จาก 3 การทดลอง * p < 0.05 vs. control)
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วิจารณ์
งานวิจยั นี้ศึกษาการตอบสนองเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ เมื่อได้รับแรงดึงภายใต้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรง
ได้แก่ ขนาด (ระยะดึง) เวลา ความถี่ รวมทั้งลักษณะของแรง เช่น การให้แรงดึงแบบต่อเนื่อง (static) และ
แบบเป็ นรอบต่อเนื่อง (cyclic) โดยมุ่งเน้นไปที่การตอบสนองในช่วงระยะเวลาสั้น เพื่อต้องการเทียบเคียง
ให้เข้าใกล้กบั เวลาที่ใช้ในการบดเคี้ยวจริ ง
โดยใช้ stretch apparatus ที่ประดิษฐ์ข้ ึนเองในห้องปฏิบตั ิการเนื่องจากเครื่ องกําเนิดแรงดึง และ
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ประกอบ ไม่มีจาํ หน่ายในประเทศ ประกอบกับมีราคาสู งมาก
แม้วา่ การพัฒนา stretch apparatus ไม่ได้อยูภ่ ายใต้โครงการวิจยั นี้ และเครื่ องต้นแบบได้พฒั นาแล้ว
เสร็ จก่อนเริ่ มงานวิจยั นี้

แต่ในระหว่างดําเนินงานวิจยั ก็ได้มีการปรับปรุ งและพัฒนาประสิ ทธิภาพของ

เครื่ องมือต้นแบบเพื่อใช้ในการทดลองภายให้โครงการวิจยั นี้มาโดยตลอดจนสําเร็ จ และได้ยนื่ เสนอขอรับ
การจดสิ ทธิบตั รแล้ว เพือ่ ให้ได้เครื่ องกําเนิดแรงดึงที่ให้แรงทีสมํ่าเสมอคงที่ในแต่ละครั้งที่ทาํ การทดลอง
ภายใต้วงจรควบคุมที่มีความเที่ยงตรง แต่ดว้ ยเหตุที่ทดลองส่ วนหนึ่งทําในเครื่ องต้นแบบ และบางส่ วนทํา
ในเครื่ องที่พฒั นาแล้วเสร็ จ ทําให้ตอ้ งมีการทําการทดลองซํ้าในช่วงคาบเกี่ยวเมื่อเปลี่ยนรู ปแบบของเครื่ อง
เพื่อยืนยันผลอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งทําให้ผลการศึกษาในส่ วนของเอนไซม์ MMP-2, 3, 13, 14 และ TIMP-1 และ 2
มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อใช้เครื่ องใหม่ ดังปรากฏในผลการทดลอง
เมื่อเปรี ยบเทียบกับผลการศึกษาอื่นๆ ที่ผา่ นมาแม้เป็ นรายงานการศึกษาถึงผลของแรงดึงต่อการ
แสดงออกของยีนชนิดเดียวกัน แต่ให้ผลการศึกษาที่แตกต่างกันออกไปบ้าง เมื่อพิจารณาในรายละเอียด
พบว่าเกิดได้ท้งั จากการออกแบบการทดลอง และข้อจํากัดบางประการของเครื่ องมือ นอกจากนี้ เครื่ อง
กําเนิดแรงดึงที่ใช้ มีท้ งั แบบที่มีจาํ หน่าย และแบบที่ประดิษฐ์ใช้เองในห้องปฏิบตั ิการ ก็มีรูปแบบการให้แรง
ผ่านดึงแผ่นตัวกลางที่เซลล์ใช้ยดึ เกาะอยูห่ ลายรู ปแบบ เช่น uni-axial, bi-axial plane หรื อ 3-D เป็ นต้น
ในช่วงแรกของการศึกษา เริ่ มจากทดสอบการทํางานของเครื่ องมือที่ประดิษฐ์ข้ ึนว่า จะสามารถ
สร้างแรงดึงให้เซลล์รับรู ้ และเกิดการตอบสนองไปในทิศทางเดียวกับการศึกษาของคณะผูว้ จิ ยั อื่นๆ โดยใช้
การแสดงออกของยีน cox-2 ซึ่งมีรายงานการเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับ tensile force ในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์
(Shimizu N, et al., 1998) อย่างไรก็ตาม การเพิม่ ขึ้นของ cox-2 ในการศึกษาของ Shimizu พบที่ 3 วัน
หลังจากได้รับ cyclic tensile force ที่ความถี่ 6 รอบต่อนาที จากการให้แรงผ่านระบบ FlexcellTM ที่ใช้คู่กบั
flexi-bottomed plate ให้แรงดึงแบบ Equibi-axial plane ที่ magnitude (ระยะยืดออก) 18% ในขณะที่
งานวิจยั นี้สร้างแรงดึงแบบ uni-axial plane ที่ความถี่ 60 รอบต่อนาที ที่ magnitude 10% โดยพบการ
ตอบสนองได้ที่ 2 ชัว่ โมง ซึ่งการเพิ่มขึ้นของระดับ cox-2 นี้ ก็พบในลักษณะเดียวกันเมื่อใช้ stretch
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apparatus

ที่พฒั นาแล้วเสร็ จ จะเห็นได้วา่ การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขของปัจจัยของความถี่ ขนาดของแรง

รู ปแบบทิศทางของแรง ส่ งผลต่อเวลาที่เซลล์ใช้ในการตอบสนอง ถ้าปั จจัยเหล่านั้นไม่ส่งผลปรับเปลี่ยน
หรื อขัดขวางขั้นตอนการส่ งถ่ายสัญญาณภายในเซลล์เพื่อให้เกิด transcription ของยีนนั้น ในท้ายที่สุด
transcription นั้นก็จะเกิดขึ้น แต่อาจด้วยคุณภาพที่ต่างกัน อย่างไรก็ตามผลการทดลองในส่ วนนี้ยนื ยันว่า
เกิดการรับรู ้ของเซลล์ต่อแรงดึงจาก stretch apparatus และตอบสนองไปในทิศทางเดียวกับที่เคยมีรายงาน
มาก่อน
มีรายงานค่าเฉลี่ยของความถี่ของการการบดเคี้ยวอยูท่ ี่ 70 รอบ/นาที (Pini M thesis, 1999) งานวิจยั
นี้จึงศึกษาความถี่ในช่วงที่คาบเกี่ยวกับความถี่ของการการบดเคี้ยวดังกล่าว คือ 15, 60 และ 90 รอบ/นาที
และมีการศึกษาโดยใช้ finite element ในฟัน maxillary central incisor เมื่อได้รับแรงบดเคี้ยว พบการขยับ
ของฟันในแนวระนาบ (horizontal displacement) อยูใ่ นช่วงร้อยละ 8–25 ขึ้นกับตําแหน่งของรากฟันที่
วิเคราะห์และลักษณะพื้นผิวฟันรากฟัน (Natali AN et al., 2004) นอกจากนี้ มีรายงานกล่าวว่า ขนาดของ
แรงที่ทาํ ให้เอ็นยึดปริ ทนั ต์ยดื ออกไม่เกินร้อยละ 24 ถือว่าอยูใ่ นช่วงขนาดของแรงปกติ ที่เซลล์เอ็นยึดปริ
ทันต์ได้รับในการใช้งาน (Yamaguchi M, 1994) การศึกษาในครั้งนี้จึงเลือกใช้ที่ขนาดของแรงร้อยละ 10
และ 20 ซึ่งพบมีการใช้ในหลายๆ งานวิจยั (Yamaguchi M et al., 1994; Kanzaki H et al., 2001; Kanzaki H
et al., 2006)
เมื่อทําการทดลองซํ้าด้วยเหตุผลดังอธิบายไว้ในตอนต้น ประกอบกับการแสดงออกของ MMP-13
เพิ่มขึ้นภายในเวลา 2 ชัว่ โมงที่ให้แรงดึงแบบ cyclic โดยเพิ่มอย่างมีนยั สําคัญที่ความถี่ 60rpm และเมื่อ
ทดสอบที่ความถี่ 60 rpm ต่อเนื่องเป็ นเวลา 6 ชัว่ โมง พบว่าระดับการแสดงออกของ MMP-13 เพิม่ ขึ้นอย่าง
มีนยั สําคัญตามเวลาเช่นกัน อย่างไรก็ตามเป็ นที่น่าสังเกตว่าการเพิ่มการแสดงออกของยืนนั้นอยูใ่ นระดับที่
ไม่สูงนัก ซึ่งเมื่อตรวจวัดในระดับโปรตีนด้วย ELISA ไม่พบการเปลี่ยนแปลงที่ชดั เจน จึงได้ปรับเปลี่ยนยีน
เป้าหมายมาเป็ น RANKL และ OPG
เป็ นที่ทราบกันดีวา่

มีหลักฐานสนับสนุนความสําคัญของแรงดึงแบบเป็ นรอบต่อสมดุลของการ

สร้าง-การทําลายของกระดูก ซึ่งเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์มีบทบาทร่ วมในการรักษาสมดุลนี้ (Davidovitch et al.,
1988, Kanzaki H et al., 2005) ทั้งนี้ เนื่องจากเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์สามารถสร้างได้ท้ งั RANKL และ OPG
จึงมี 2 บทบาทในกระบวนการควบคุมการทําลายกระดูก ผ่านทางการควบคุมการสร้างเซลล์ทาํ ลายกระดูก
(osteoclastogenesis) มีรายงานว่าเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์เพิม่ การสร้าง OPG เพื่อยับยั้งการเกิด differentiation
ของ osteoclast ในขณะที่ไปเร่ งขั้นตอนสุ ดท้ายของการ differentiation ผ่านทางการสร้าง RANKL เพื่อเป็ น
ligand ให้กบั RANK ที่อยูบ่ นผิวของ pre-osteoclast (Kanzaki H et al., 2001)
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อย่างไรก็ตามมีรายงานการเพิ่มขึ้นของทั้ง RANKL และ OPG ในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์เมื่อได้รับ
แรงดึงแบบเป็ นรอบ แต่พบว่าการเพิม่ ขึ้นของทั้ง RANKL และ OPG นี้กลับไม่กระตุน้ osteoclastogenesis
ใน peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) ซึ่งผูว้ ิจยั ได้อธิบายว่า ในการดึงนั้น ขณะเดียวกันก็เพิม่
ระดับของ TGF-beta ซึ่งให้ผลส่ งเสริ มการสร้าง OPG ทําให้ระดับ OPG สู งอย่างต่อเนื่อง ทําให้สดั ส่ วนการ
สร้างของ RANKL/OPG ยังคงที่ (Kanzaki H et al., 2006) ประกอบกับเคยมีรายงานว่า การเพิม่ ขึ้นของ
TGF-beta จะไปลดการสร้าง RANK ที่เซลล์เป้าหมาย ทําให้แม้มี RANKL ในปริ มาณที่สูง ก็ไม่มี receptor
เพียงพอที่จะนําไปสู่ การเกิด differentiation ได้ (Karsdal MA et al., 2003) จึงคาดว่าแรงดึงแบบเป็ นรอบ
น่าจะนําไปสู่ การลดสัญญาณภายในเซลล์ที่เกิดจากการจับกันระหว่าง RANK-RANKL
ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ แม้พบการเพิ่มขึ้นของทั้ง RANKL และ OPG เมื่อได้รับแรงดึงแบบเป็ น
รอบ แต่เมื่อพิจารณาสัดส่ วน RANKL/OPG จะพบมีค่าที่คงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อเซลล์ได้รับแรงที่มีความถี่
อยูใ่ นช่วงที่ไม่เกินค่าปกติที่ 15 และ 60 รอบ/นาที ในขณะที่ ที่ความถี่ 90 รอบ/นาที ค่าสัดส่ วนระหว่าง
RANKL/OPG เริ่ มสู งขึ้น มีความเป็ นไปได้ที่ ภายในช่วงของความถี่ที่เพิ่มขึ้นช่วงหนึ่ง ยังอยูใ่ นระดับที่
เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์สามารถรักษาสมดุลของการสร้าง RANKL และ OPG ของเซลล์ไว้ได้ แต่ความถี่ที่มาก
เกินไป นําไปสู่ การเสี ยสมดุลซึ่งอาจนําไปสู่ บทบาทในการสนับสนุนการสร้างเซลล์ทาํ ลายกระดูกของเซลล์
เอ็นยึดปริ ทนั ต์
นอกจากนี้งานวิจยั นี้กไ็ ด้แสดงปั จจัยของขนาดของแรง ที่สามารถเข้าไปปรับเปลี่ยนรู ปแบบการ
แสดงออกของยีนทั้งสอง เมื่อได้เพิ่มเป็ นปัจจัยร่ วมเข้าไป ซึ่งให้ผลตรงข้ามกันอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะเมื่อ
มีการให้แรงขนาดหนึ่งแบบต่อเนื่อง (static) เทียบกับแรงขนาดเดียวกันแต่ให้เป็ นรอบ (cyclic) ดังนั้นจะ
เห็นว่า การตอบสนองของเซลล์ต่อการกระตุน้ ด้วยแรงดึงที่ประกอบขึ้นจากสัดส่ วนของปั จจัยที่แตกต่างกัน
สามารถส่ งผลต่อพฤติกรรมของเซลล์ที่แตกต่างกันได้ ดังที่เห็นจากผลการศึกษานี้ ผลการวิจยั ในครั้งนี้ ให้
ข้อเสนอแนะในเบื้องต้นว่า แรงดึงแบบเป็ นรอบที่ช่วงความถี่ปกติ ช่วยลดสัดส่ วนของ RANKL/OPG เมื่อ
ได้รับแรงดึงในขนาดของแรงที่สูงได้

สนับสนุนบทบาทของแรงบดเคี้ยวในการรักษาสมดุลของกระดูก

ในขณะที่แรงดึงที่ความถี่ที่สูงกว่าระดับปกติ จะนําไปสู่ การเพิ่มสัดส่ วนของ RANKL/OPG และนําไปสู่
การเกิดการทําลายของกระดูกได้
แม้วา่ ผลการศึกษาภายใต้โครงการวิจยั นี้ จะยังไม่สามารถให้ขอ้ สรุ ปได้ชดั เจน ภายใต้เงื่อนไขที่ใช้
ในการทดลอง ด้วยเหตุปัจจัยดังกล่าวข้างต้น แต่มีประเด็นที่น่าสนใจที่สามารถใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา
ในลําดับต่อไปได้ดงั ต่อไปนี้
งานวิจยั นี้สามารถตรวจสอบระดับการแสดงออกของยีนที่เปลี่ยนไปในเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ได้
เมื่อให้แรงดึงแบบ cyclic ตั้งแต่ที่ 2 ชัว่ โมงขึ้นไป ซึ่งเป็ นระยะเวลาที่นอ้ ยกว่าที่เคยมีรายงานมาคือ 12
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ชัว่ โมง (Bolcato-Bellemin AL, et al., 2000) หรื อ 2 วัน (Tsuji K, et al., 2004) เป็ นต้น โดยคาดว่าจะทําให้
สามารถทดสอบในเวลาที่ใกล้เคียงมากขึ้นกับเวลาที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหาร และจากการศึกษาให้ขอ้ มูลใน
เบื้องต้นถึงอิทธิพลของความถี่ (frequency) ร่ วมกับการให้แรงแบบ cyclic ด้วย ซึ่งการทดลองเปรี ยบเทียบ
ในเชิงความถี่ยงั มีการศึกษาน้อยมาก
การตรวจวัดระดับการแสดงออกของ RANKL และ OPG ในระดับโปรตีน และความสามารถ
ของโปรตีนที่ถูกสร้างขึ้นนี้ในการเหนี่ยวนําการเกิด osteoclastogenesis ใน peripheral blood mononuclear
cells เปรี ยบเทียบภายใต้สภาวะที่มีสดั ส่ วนของ RANKL/OPG ที่สูง/ตํ่า รวมทั้งกลไกการควบคุม
การศึกษาคู่ขนานในส่ วนของอิทธิพลของแรงดึงต่อการเกิด osteogenesis ในส่ วนของ osteogenic
factors และ cytokines ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกลไกที่ใช้ในการควบคุม เนื่องจากเป็ นที่ทราบกันดีวา่ แรงดึง
สามารถกระตุน้ การแปรสภาพของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ไปเป็ นเซลล์สร้างกระดูก โดยแรงดึงแบบเป็ นรอบ
กระตุน้ การแสดงออกของยีนที่เป็ น osteogenic markers ได้แก่ collagen I, ALP, BMP-2, BMP-4, Runx-2
และ Osx (Enokiya Y et al., 2010; Tang N et al., 2012) รวมทั้งยังลดการแสดงออกของ b-FGF (Enokiya
Y et al., 2010) และ EGF receptor (Matsuda N et al., 1998) ซึ่งเป็ น cytokines ที่ยบั ยั้งการแปรสภาพของ
เซลล์ PDL ไปเป็ นเซลล์สร้างกระดูก (Takayama S et al., 1997) ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนบทบาทของเซลล์เอ็น
ยึดปริ ทนั ต์ในการพยายามรักษาสมดุลของเนื้อเยือ่ โดยเกี่ยวข้องกับกลไกทั้งในส่ วนของการสร้าง และการ
ทําลายเนื้อเยือ่ นอกเหนือจากบทบาทดังกล่าวแล้ว เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ยงั มีบทบาทในการคงสภาพของ
เนื้อเยือ่ เช่น การที่เซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ หลัง่ TGF-beta กระตุน้ การเพิม่ จํานวนเซลล์ แต่ยบั ยั้งการแปรสภาพ
ของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ไปเป็ นเซลล์สร้างเนื้อเยือ่ แข็ง (Brady TA et al., 1998) หรื อการหลัง่
prostaglandins เพื่อยับยั้งการสะสมแร่ ธาตุ (calcification) ของทั้งเซลล์กระดูกและเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์
(Ogiso B et al., 1991; Ogiso B et al., 1992) รวมทั้งการหลัง่ osteoprotegerin เพื่อยับยั้งการละลายกระดูก
(Ginger MS et al., 1991) เป็ นต้น จะเห็นได้วา่ ยังมีประเด็นที่น่าสนใจ และยังต้องการคําอธิบายอีกมาก
เกี่ยวกับอิทธิพลของแรงดึง และบทบาทของเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์ในการรักษาสมดุลของเยือ่ เยือ่ ผ่านทางการ
ควบคุมผ่านโปรตีนอื่นๆ อีกมาก
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สรุ ป
1. แรงดึงแบบเป็ นรอบที่ความถี่ปกติช่วยลดสัดส่ วนของ RANKL/OPG เมื่อได้รับแรงดึงในขนาด
ของแรงที่สูงได้ สนับสนุนบทบาทของแรงบดเคี้ยวในการรักษาสมดุลของกระดูก ผ่านทางเซลล์เอ็นยึดปริ
ทันต์ ในขณะที่แรงดึงที่ความถี่ที่สูงกว่าระดับปกติ จะนําไปสู่ การเพิม่ สัดส่ วนของ RANKL/OPG และ
นําไปสู่ การเกิดการทําลายของกระดูกได้
2. ไม่พบการเปลี่ยนแปลงในระดับโปรตีนอย่างมีนยั สําคัญของ MMPs และ TIMPs เมื่อได้รับแรง
ดึง ภายใต้สภาวะตามเงื่อนไขการศึกษา
3. งานวิจยั นี้แสดงให้เห็นว่าเซลล์เอ็นยึดปริ ทนั ต์มีบทบาทในการรักษาสมดุลของเยือ่ เยือ่ ปริ ทนั ต์
ภายใต้สภาวะที่ได้รับแรง แต่ท้ งั นี้ข้ ึนกับปัจจัยต่างๆ ของแรง ได้แก่ ขนาด ความถี่ เวลา โดยต้องคํานึงว่า
ปั จจัยดังกล่าวไม่ได้เป็ นอิสระจากกัน เอ็นยึดปริ ทนั ต์จะได้ปัจจัยต่างๆ ที่ประกอบเข้าด้วยกันในสัดส่ วนที่
หลากหลาย และส่ งผลต่อพฤติกรรมของเซลล์ และเนื้อเยือ่ ในที่สุด
อุปสรรคในการดําเนินงาน และแนวทางการแก้ไข
1. ในระหว่างที่ทาํ การศึกษาวิจยั นี้ได้มีการพัฒนา stretch apparatus อย่างต่อเนื่อง โดยในท้ายที่สุด stretch
apparatus ที่พฒั นาขึ้นมาใหม่ จะทํางานโดยการสัง่ ผ่านแผงควบคุมอิเลคทรอนิกส์ ที่มีโปรแกรมที่
สามารถกําหนด และปรับเปลี่ยนค่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องของแรงในช่วงที่ทาํ การศึกษาได้ การเคลื่อนที่ของ
แขนจับแผ่น silicone จึงเคลื่อนที่ในรู ปแบบของแรงดึงเชิงเส้น ด้วยแรงที่สมํ่าเสมอคงที่ ทําให้ค่าปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องในการศึกษา มีความเที่ยงตรงมากยิง่ ขึ้นกว่าเครื่ องต้นแบบเดิมที่ใช้ในการทดลองช่วงแรก
ดังนั้นบางส่ วนของโครงการวิจยั ในปี ที่

1

ได้มีการทําซํ้าโดยใช้เครื่ องมือใหม่

และพบว่าการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในส่ วนการศึกษา MMPs/TIMPs ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนยั สําคัญ ทําให้ตอ้ งมี
การปรับเปลี่ยนเป้าหมาย ซึ่งก็ให้ผลที่น่าสนใจ แต่ยงั ต้องอาศัยการศึกษาเพิ่มเติมอีกมาก
2. stretch apparatus ยังมีเพียง 1 ชุด และทําการทดลองได้ครั้งละ 1 ตัวอย่าง (sample) ทําให้งานค่อนข้าง
ล่าช้า
3. ปั ญหาการติดเชื้อแบคทีเรี ยหรื อรา
4. การขาดแคลนเซลล์ในบางช่วงจากแหล่งที่ได้มา หรื อเกิดการติดเชื้อในระหว่างการเพาะเลี้ยงเซลล์จาก
ฟัน
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