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ระดับคอนดรอยตินซัลเฟต (WF6 เอพิโทป) ที่เพิ่มขึ้นรอบฟนกรามบนและวัสดุฝง เกลียวขนาดเล็กระหวาง
การดันฟนกรามบนเขาเบาฟนทางทันตกรรมจัดฟน
Raised Chondroitin Sulphate (WF6 Epitope) Levels around Maxillary Molars and
Miniscrew Implants during Orthodontic Molar Intrusion
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บทคัดยอ
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบระดับคอนดรอยตินซัลเฟต (WF6 เอพิโทป) ในน้ําเหลืองเหงือกรอบฟน
กรามบนและวัสดุฝงเกลียวขนาดเล็กระหวางการดันฟนกรามเขาเบาฟนทางทันตกรรมจัดฟน ผูปวยที่มีโครงสรางศีรษะแบบ
เปดสิบรายซึ่งตองรักษาดวยการดันฟนกรามเขาสูเบาฟนเขารวมในการศึกษานี้ วัสดุฝงเกลียวขนาดเล็กหนึ่งตัวถูกฝงที่กลาง
เพดานปากและใชสปริงเซนทัลลอยชนิดปด (100 กรัม) สองตัวเพื่อดันฟนกรามเขาเบาฟน ทําการเก็บน้ําเหลืองเหงือกรอบฟน
กรามทดลอง ฟนกรามควบคุมและวัส ดุฝงเกลียวขนาดเล็กกอนและระหวางใหแรงเคลื่อนฟ น ตัวอยางทั้งหมดถูกนําไป
วิเคราะหหาระดับคอนดรอยตินซัลเฟต (WF6 เอพิโทป) โดยวิธีคอมเพททิทีปอีไลซารวมกับโมโนโคลนอลแอนติบอดี้ WF6
ผลการศึกษาพบวา คามัธยฐานของคอนดรอยตินซัลเฟต (WF6 เอพิโทป)รอบฟนกรามทดลองในชวงใหแรง 12 สัปดาห (2.099
นาโนกรัม/ไมโครกรัมโปรตีน) และคาในชวงใหแรงทุกสองสัปดาห (1.952, 1.854, 2.604, 2.414, 1.844, 1.44 นาโนกรัม/
ไมโครกรัมโปรตีนตามลําดับ) มากกวาคาในชวงกอนใหแรง (0.832 นาโนกรัม/ไมโครกรัมโปรตีน) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
(P<0.05) ในขณะที่คามัธยฐานของคอนดรอยตินซัลเฟต (WF6 เอพิโทป)รอบฟนควบคุมและวัสดุฝงเกลียวขนาดเล็กไมพบ
ความแตกตางอยางมีนัยสําคัญระหวางสองชวง ผลการศึกษานี้อาจเนนย้ําใหเห็นถึงบทบาทการเปนตัวชี้วัดทางชีวภาพของคอน
ดรอยตินซัลเฟต (WF6 เอพิโทป)สําหรับการละลายของกระดูกรอบฟนที่ถูกเคลื่อนทางทันตกรรมจัดฟนรวมถึงรอบวัสดุฝง
เกลียวขนาดเล็ก
คําสําคัญ: คอนดรอยตินซัลเฟต (WF6 เอพิโทป) การดันฟนกรามเขาสูเบาฟน น้ําเหลืองเหงือก ตัวชี้วัดทางชีวภาพ
Abstract
This study aimed to monitor chondroitin sulphate (CS; WF6 epitope) levels in
crevicular fluid around maxillary molars and miniscrew implants during orthodontic
molar intrusion.
One miniscrew implant was placed in the midpalatal area of each of ten patients
with open skeletal configurations, who required orthodontic molar intrusion, and two
Sentalloy® closed-coil springs (100 g) were used for molar intrusion. Gingival
crevicular fluid (GCF) around experimental and control molars, and peri-miniscrew
implant crevicular fluid (PMICF) were collected before and during load application.
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Competitive ELISA with monoclonal antibody WF6 and colorimetric protein assay
were used to detect CS (WF6 epitope), and total protein concentration, respectively.
The results showed that the median CS (WF6 epitope) levels around
experimental molars during the loaded period (12 weeks) (2.099 ng/µg of total
protein) and those during each two-week interval of the loaded period (1.952, 1.854,
2.604, 2.414, 1.844, 1.44 ng/ µg of total protein respectively) were significantly greater
than those during the unloaded period (2 weeks) (0.832 ng/ µg of total protein)
(P<0.05), whereas the median CS (WF6 epitope) levels around control molars and
around miniscrew implants, during the unloaded and loaded periods, were not
significantly different. The results of this study may emphasize the role of CS (WF6
epitope) level as a biomarker for alveolar bone resorption around orthodontically
moved teeth and also around miniscrew implants.
Keywords: Chondroitin sulphate (WF6 epitope), molar intrusion, gingival crevicular
fluid, biomarker

