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การประเมินการรั่วซึมแบคทีเรียของวัสดุอุดคลองรากฟันตามระยะเวลาโดยแบบจาลองดัดแปลงการรั่วซึมแบคทีเรีย
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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อเปรียบเทียบการรั่วซึมของแบคทีเรียผ่านวัสดุอุดคลองรากฟันในระยะเวลาต่างกันโดยแบบจาลองดัดแปลง
การรั่วซึมแบคทีเรีย
วิธีการศึกษา: ฟันกรามน้อยล่างแท้รากเดียว 170 ซี่ แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 6 กลุ่ม (กลุ่มละ 25 ซี่) กลุ่มควบคุม 2 กลุ่ม (กลุ่ม
ละ 10 ซี่) ประกอบแบบจาลองดัดแปลงการรั่วซึมแบคทีเรีย โดยทดสอบกับเชื้อเอ็นเทอโรคอคคัส ฟีคาลิส สังเกตผลการขุ่น
ของอาหารเลี้ยงเชื้อในแบบจาลองทุกวันเป็นระยะเวลา 7, 10, 15, 30, 45 และ 60 วัน ตรวจสอบแบคทีเรียที่พบบนพื้น
ผิวสัมผัสที่ผนังคลองรากฟันและในท่อเนื้อฟันด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
ผลการศึกษา: กลุ่มควบคุมบวกพบว่าแบบจาลองขุ่นทั้งหมดโดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กลุ่มทดลองพบเชื้อซึมผ่านออกไปนอก
ปลายรากฟัน 1 ซี่ในกลุ่ม 45 วัน (5.26%) และไม่พบการขุ่นของแบบจาลองอื่นตลอดระยะเวลาติดตามผล ภาพถ่ายจาก

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบแบคทีเรียที่พื้นผิวสัมผัสระหว่างผนังคลองรากฟันและวัสดุอุด และท่อเนื้อฟัน
ข้างเคียงในคลองรากฟันส่วนต้น ส่วนกลาง และส่วนปลายในฟันที่ตรวจสอบทุกกลุ่ม
สรุป : แบบจ าลองดัดแปลงการรั่ว ซึมแบคที เรีย พบเชื้อซึมผ่ านออกไปนอกปลายรากฟันที่ ได้ รับการอุดเพี ยง 1 ซี่ในช่ว ง
ระยะเวลาติดตามผลตั้งแต่ 7 ถึง 60 วัน แต่ภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดพบแบคทีเรียตลอดคลอง
รากฟันในทุกกลุ่มถึงแม้แบบจาลองไม่มีการขุ่นก็ตาม
คาสาคัญ: การรั่วซึมส่วนตัวฟัน การรั่วซึมระดับจุลภาค แบบจาลองการรั่วซึมแบคทีเรีย เอ็นเทอโรคอคคัส ฟิคาลิส
Abstract
Objective: To evaluate the bacterial leakage of root canal fillings over time using the modified bacterial
leakage model.
Material and methods: One hundred and seventy mandibular premolars were divided into 6
experimental (n=25) and 2 control groups (n=10). 170 leakage apparatus were set up using Enterococcus
faecalis as a microbial marker. The models were observed daily for turbidity of the broth in the middle
and lower chambers for 7, 10, 15, 30, 45 and 60 days. The Scanning Electron Microscope (SEM) was used
to observe the presence of bacteria at the interface of the root canals.
Results: All six positive controls leaked after day 1, one obturated tooth of the 45-day group (5.26%)
leaked, while the others showed no turbidity. The SEM images revealed bacteria accumulated at the
interface between root canal wall and root canal fillings as well as in tubular dentine in all groups.
Conclusions: The modified bacterial leakage model showed only 1 obturated tooth leaked in the period
from 7 to 60 days. However the SEM revealed that E. faecalis was present at the interface along the root
even when the model did not show turbidity.
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