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บทคัดยอ  
 
 นมผ้ึงหรือรอยัลเยลล่ี เปนผลิตภัณฑจากการเล้ียงผ้ึงชนิดหนึ่ง ท่ีสามารถผลิตไดเปนจาํนวนมากจาก
อุตสาหกรรมการเล้ียงผ้ึง สามารถนํามาใชประโยชนดานการสงเสริมสุขภาพในรูปแบบตาง ๆ  เม่ือนํานมผ้ึงแยกสวน 
ดวยวิธีคอลัมนโครมาโตกราฟฟชนิด Q-Sepharose และนํานมผ้ึงแยกสวน สวนท่ี 2 ท่ีความเขมขน 0.15 มิลลิกรัมตอ
มิลลิตร มาทดสอบฤทธ์ิตานการอักเสบตอเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกมนุษยและเซลลไฟโบรบลาสตเอ็นยึดปริทันต
มนุษย ท่ีถูกกระตุนดวย LPS จากเช้ือ Porphyromonas gingivalis ความเขมขน 1 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เปนเวลา 4 
และ 24 ช่ัวโมง ในอาหารเล้ียงเซลลท่ีมีซีรัมรอยละ 2.5 ติดตามการแสดงออกของยนี Tumor necrosis factor-alpha 
(TNF-alpha) และ Interleukin-1-beta (IL-1-beta) โดยเปรียบเทียบระดับการแสดออกกับยนี GRADH ดวยเทคนิค
Real time PCR พบวานมผึ้งแยกสวน สวนท่ี 2 สงเสริมการแสดงออกของยีนของสารส่ือกลางที่เกี่ยวของกบัการ
อักเสบ เชน  TNF-alpha และ IL-1-beta  ในเซลลท้ังสองชนิดนี้ ท่ีระยะเวลา 4 ช่ัวโมง มีระดับการแสดงออก 70.89 
และ 7.26 เทาในเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกมนุษย และมีระดับกสนแสดงออก 516.7 และ 80.05 เทาในเซลลไฟโบ
รบลาสตเอ็นยึดปริทันตมนุษย ตามลําดับ อยางไรก็ตามที่ระยะเวลา 24 ช่ัวโมงเซลลท้ังสองชนิดจะมีระดับการแสดง
ของยีน TNF-alpha และ IL-1-beta ลดลง 
   



The Examination of Anti-inflammatory Action of Fractionated Royal Jelly Part II  
on Human Gingival Fibroblasts and Periodontal Ligament Fibroblasts 

 
ABSTRACT 

  
Royal jelly (RJ) is a commercially mass product from beekeeping and popularly used as health 

supplement in a various forms. When water soluble RJ was partial purified by using Q-Sepharose column 
chromatography, RJ fraction part 2 was obtained. The concentration of 0.15 mg/ml of RJ part 2 was then 
investigated to anti inflammation activity on human gingival fibroblast and periodontal ligament fibroblast cells 
treated with 1 μg/ml of Porphyromonas gingivalis lipopolysacchride (LPS) in DMEM containing 2.5 % (v/v) 
serum for 4 and 24 hours. Real-time PCR was performed for the relative quantification of gene expression of 
selected proinflammatory cytokine such as Tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha) and Interleukin-1-beta (IL-1-
beta) was observed by compared with GAPDH level. The result show that the cell incubation at 4 hour with RJ 
increased level of TNF-alpha and IL-1 beta gene expression by 70.89 and 7.26 fold in human gingival fibroblast 
cell, respectively, and 516.7 and 80.05 fold in human periodontal ligament fibroblast cell, respectively. However, 
these expressions would be come down in the incubation at 24 hour. 

 
 
 



ประกาศคุณูปการ 
 

 การวิจยัคร้ังนี้เปนการวจิัยเพือ่ทดสอบฤทธ์ิตานการอักเสบของนมผ้ึงแยกสวนจากเทคนิคคอลัมนโครมาโต
กราฟฟ สวนที่ 2 ตอการแสดงออกของยนีของเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกมนุษยและเซลลไฟโบรบลาสตเอ็นยึดปริ
ทันตมนุษย ผูวิจัยขอขอบคุณสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง และภาควิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่ียังคงเอ้ือเฟอสถานท่ีและเคร่ืองมือตาง ๆ ในการแยกสวนนมผ้ึง 
และ การทําสารตัวอยางแหงดวยความเย็น  
 ขอขอบคุณ บริษัท ไบโอจีโนเมด จํากดั, คุณทรงศักดิ ์ รักษาสุข และคุณเกลากมล สุนทรชื่น ผูใหความ
อนุเคราะหสถานท่ีและเคร่ืองมือและคําแนะนําในปฏิบัตกิารของเทคนคิ  Real-time PCR 
 รวมท้ังขอขอบคุณ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ ผูสนับสนุนทุนจาก
ทุนอุดหนนุ งบประมาณเงินรายได ประจําป 2554 ในการดําเนินงานวจิัยคร้ังนี้ใหสําเร็จลําลวงไปไดดวยด ี
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ในเซลลไฟโบร-บลาสตเหงือกมนุษย ท่ีถูกกระตุนดวย P. gingivalis LPS  
ในสภาวะท่ีมีและไมนมผ้ึงความเขมขน 0.15 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร  
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ในเซลลไฟโบร-บลาสตเอ็นยึดปริทันตมนุษย ท่ีถูกกระตุนดวย P. gingivalis LPS  
ในสภาวะท่ีมีและไมนมผ้ึงความเขมขน 0.15 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร  
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

การอักเสบ (inflammation) เปนการตอบสนองของเซลลเจาบาน (host cells) อยางหนึ่ง เม่ือมีการ
รุกรานของส่ิงแปลกปลอมตาง ๆ เชน แบคทีเรีย ไวรัส หรือส่ิงกอภยนัตราย (injurious agents) ปฏิกิริยาท่ี
สําคัญอันหนึ่ง คือการสรางและคัดหล่ังสารเพ่ือปกปองและกําจัดส่ิงแปลกปลอมเหลานั้น ในบุคคลท่ีมี
สุขภาพดีจะยังคงรักษาสมดุลระหวางการตอบสนองของเซลลเจาบานและความรุนแรงของส่ิงแปลกปลอม 
หากการตอบสนองของเซลลเจาบานดอยลงไปก็จะนําไปสูการเกิดโรคและการทําลายเนื้อเยื่อตอไป โดย 
cytokine เปนสารส่ือกลาง (mediator) ของการอักเสบชนิดหนึ่งในหลาย ๆ ชนิดจําพวก polypeptide ท่ี
ควบคุมการทํางานของเซลลตอการอักเสบ สามารถนํามาใชในการบงช้ีการตอบสนองของเซลลท่ีเกี่ยวของ
ตอการอักเสบได เชน  interleukin-1 (IL 1), Tumor  Necrotic Factor (TNF) เปนตน (1) 

นมผ้ึงหรือท่ีเรียกกนัวารอยัลเจลล่ี (Royal jelly) เปนอีกผลิตภัณฑหนึ่งท่ีไดจากธรรมชาติใน
อุตสาหกรรมการเล้ียงผ้ึง โดยมีองคประกอบทางเคมีมากมาย โดยมี โปรตีนมากท่ีสุดถึงรอยละ 12-17  
น้ําตาลรอยละ 10-12 และลิปดรอยละ 3-4 ตามลําดับ (2,3,4)การศึกษาการออกฤทธ์ิทางชีวภาพของนมผ้ึง  
พบวานมผ้ึงมีบทบาทหลายรูปแบบ  เชน ฤทธ์ิในการตายทานแบคทีเรีย (5,6) ฤทธ์ิตอการปรับสมดุลของ
รางกาย (7) รวมท้ังมีผลตออัตราการเพ่ิมจํานวนเซลลชนิดตาง ๆ ซ่ึงมีผลตอการกระตุนเซลลลายน U-937 
และ HB4C5 (8) ขณะเดียวกันกจ็ะมีผลตอการยับยั้งการเพ่ิมจํานวนเซลลลายน UM และ THP-1 (8)  และ
เซลลมะเร็ง Ehrlich และ Salcama-180 ได (9,10)  สําหรับการออกฤทธ์ิตานการอักเสบของนมผ้ึงไดมีการ
วิจัยตรวจวิเคราะหการลดการสราง pro-inflammatory cytokines ในเซลล macrophage ท่ีถูกกระตุน (11) 

ดังนั้นการศึกษาฤทธ์ิตานการอักเสบของนมแยกสวนจากเทคนอคคอลัมนโครมาโตกราฟฟ สวนท่ี 
2 ในงานวิจยัคร้ังนี้ มุงขยายผลงานจากการศึกษาเร่ือง “การแยกสวนนมผ้ึงและการทดสอบฤทธ์ิตอการ
เจริญเติบโตของเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกมนุษย” ของดวงพร ศรีสุภาพ โครงการวิจยังบประมาณเงิน
รายได คณะทันตแพทยศาสตรประจําป 2553 โดยพบวาในนมผ้ึงแยกกสวน สวนท่ี 2 เปนสวนท่ีมีความบริ
สุทธของโปรตีนมากท่ีสุด และสามารถแยกไดในปริมาณมากเพียงพอตอการทําการทดลอง เปนสวนท่ีนา
สนในการศึกษาทดสอบฤทธ์ิท่ีหลากหาลายทางชีวภาพตอไป  
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บทท่ี 2 

 
เอกสารงานวิจัยท่ีเกีย่วของ 

 
Cytokine เปนสารส่ือกลาง (Mediator) การอักเสบในการอักเสบชนิดหนึ่งท่ีคัดหล่ังมาจาก

เซลล เปน polypeptide ควบคุมการทํางานของเซลลที่กอการอักเสบ และนําไปสูการเริ่มกระตุนและการ
ดําเนินของโรค โดยเฉพาะโรคที่เกิดข้ึนในชองปากสวนใหญมักเกี่ยวของกับการอักเสบ สารส่ือกลาง
การอักเสบนี้จะสงผลตอการตายของเซลลและเนื้อเยื่อ การทําลายอวัยวะตาง ๆ สําหรับ cytokine ท่ีมี
ความสําคัญตอการอักเสบและการเกิดโรคในชองปาก ไดแก tumor necrosis factor-alpha (TNF-alpha), 
Interlukin1-bata (IL-1-beta), Interlukin-6 (IL-6) เปนตน ซ่ึงไดมีการนํามาใชเปนเคร่ืองหมายติดตาม 
(biomarkers) ในการวินิจฉัยโรคอยางมีประสิทธิภาพได (1) โดยเซลลไฟโบรบลาสตก็เปนกลุมเซลล
ชนิดหนึ่งท่ีสามารถกอใหเกิดการอักเสบได 

 
สําหรับนมผ้ึงซ่ึงเปนอาหารสําหรับผ้ึงนางพญา ท่ีมีบทบาทหนาท่ีสําคัญตอการเจริญเติบโต

ของตัวหนอนท่ีจะเจริญเปนตัวเต็มวัยตอไป มีองคประกอบทางเคมีดวยสารตาง ๆ มากมายหลายชนิด 
ในองคประกอบทางเคมีเหลานี้จะมีโปรตีนเปนสารอาหารหลักอยูประมาณรอยละ 12-17 (2,3,4) 
สามารถจัดจําแนกชนิดของโปรตีนตามลําดับกรดอะมิโนท่ีปลายสายดานหมูอะมิโนได 5 ชนิด คือ  
MRJP1, MRJP2, MRJP3, MRJP4 และ MRJP 5 และจากการวิเคราะหดวยกระแสไฟฟาบนอะคริลา
ไมดเจลซึ่งเปนตัวกลาง (SDS-PAGE) พบวาโปรตีนกลุมนี้มีน้ําหนักโมเลกุลอยูระหวาง 49-87 กิโลดาล
ตัน โดย MRJP4 จะไมสามารถพบไดเม่ือทําการวิเคราะหในระดับโปรตีน (12) MRJP 1 จะเปนโปรตีน
ท่ีพบมากที่สุดรอยละ 31 และพบ MRJP3, MRJP2 และ MRJP5 รองลงมารอยละ 26, 16 และ 9 
ตามลําดับ  

 
การออกฤทธ์ิของนมผ้ึงมีบทบาทหลายรูปแบบ (13) โดยมีงานวิจยัท่ีเกี่ยวของ  เชน ฤทธ์ิในการ

ตายทานแบคทีเรีย (5,6) ฤทธ์ิตอการปรับสมดุลของรางกาย (7) ฤทธ์ิตอระบบภูมิคุมกันของรางกาย โดยมี
ผลตอการเพิ่มจํานวนทีเซลล (T-cell) (14) และในสัตวทดลองจะกระตุนการผลิตแอนติบอดีและการเพ่ิม
จํานวนของเซลลท่ีเกี่ยวของกับการสรางภมิูคุมกัน (15)  รวมท้ังมีผลตออัตราการเพ่ิมจํานวนเซลลชนิดตาง 
ๆ ซ่ึงมีผลตอการกระตุนเซลลลายน U-937 (10) เซลลไฟโบรบลาตของหนูไดโดยการใชโปรตีนขนาด
น้ําหนกัโมเลกลุ 57 กิโลดาลตัน (16) และเซลล MC3T3-E1 ซ่ึงเปนเซลลคลายเซลลสรางกระดูกของหนู 

~ 2 ~ 
 



 
การศึกษาการออกฤทธ์ิตานการอักเสบนั้น ในป 2004 จากการกระตุนเซลล macrophage ในหนู

ดวย Lipopolysaccharide (LPS) และ Interferon-gamma (IFN-gamma) และนําเซลล macrophage ท่ีถูก
กระตุนมาเล้ียงในสภาวะท่ีมีนมผ้ึงในสวนละลายนํ้า จะพบวา มีผลตอการยับยั้งการสราง pro-inflammatory 
cytokine อันไดแก และ TNF-alpha, IL-1 และ IL-6 โดยปริมาณท่ีใชไมเปนพษิตอเซลล (11)  และในป
ตอมามีศึกษาถึงผลของโปรตีนหลักของนมผ้ึงชนิด MRJP 1 ซ่ึงเปนโปรตีนที่มีปริมาณมากท่ีสุด ตอการ
กระตุนการสรางสารส่ือกลาง cytokine ของเซลลเยื่อบุท่ีผิวหนังมนุษย (human keratinocyte cell)  จากการ
ตรวจวดัระดับปริมาณการแสดงออกของยนี TNF-alpha, IL-1-beta, Transforming growth factor-beta 
(TGF-bata) รวมทั้ง MMP-9 พบวา โปรตีน MJRP1 ท่ีความเขมขน 25 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร มีผลกระตุน
การแสดงออกของยีน TNF-alpha เปนสองเทาของเซลลปรกติ อยางมีนัยสําคัญ  รวมถึงมีผลตอการกระตุน
การแสดงออกของยีน IL-1-beta, TGF-bata และ MMP 9 แตผลท่ีไดไมแตกตางกบัเซลลควบคุมอยางมี
นัยสําคัญ (19) 

 
ในปจจุบันการทดสอบฤทธิ์ตานการอักเสบของนมผ้ึงโดยใชนมผ้ึงแยกสวนยังมีอยูนอย 

ดังนั้นในงานวิจัยคร้ังนี้จึงมุงท่ีจะขยายผลจากการแยกสวนนมผ้ึงในสวนท่ีมีความบริสุทธ์ิสูงตอการตาน
การอักเสบของเซลลไฟโบรบลาสตที่ไดจากเหงือกมนุษยและเอ็นยึดปริทันตมนุษย ซ่ึงเปนเซลลท่ีมี
ความสําคัญทางดานทันตแพทย อันจะเปนประโยชนตอการพัฒนางานวิจัยทางดานตอไป 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนนิการวิจัย 
 
3.1 การเตรียมนมผึง้ 
  นมผ้ึงชนิดผง ท่ีผลิตจากผ้ึงพันธุ (Apis mellifera) เก็บรักษาท่ีอุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส 
นํามาละลายใน 1% Phosphate Buffer Saline ท่ีความเขมขน 50 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร เก็บไวท่ี 4 องศา
เซลเซียสเปนเวลา 1 คืน นํามาปนตกตะกอนสวนท่ีเหลือ ท่ีแรงเหวี่ยง 15,000 รอบตอนาทีเปนเวลา 10 นาที 
และนําสารละลายสวนใสมาแยกสวนดวยคอลัมน Q-sepharose  เก็บนมผ้ึงท่ีแยกสวนไดจากคอลัมนในสวน
ท่ี 2 ทําการทดลองตอไป 
 
3.2 การทดสอบความเปนพษิของนมผึ้งแยกสวน สวนท่ี 2 ตอเซลล 
  ถายเซลลลงในจานเล้ียงเซลลแบบ 96 หลุม ท่ีความหนาแนน 10,000 เซลลตอหลุมตอ 100 
ไมโครลิตร เล้ียงเซลลเปนเวลา 1 วัน นํามาทดสอบการมีชีวิตของเซลลดวยการเปล่ียนอาหารเล้ียงในสภาวะ
ท่ีมีนมผ้ึงท่ีแยกสวนไดในแตละสวนท่ีความเขมขนตาง ๆ และไมมีนมผ้ึง และเล้ียงเซลลตอเปนเวลา 24 
ช่ัวโมง จากนัน้จึงทดสอบหาการมีชีวิตของเซลลดวยวิธีเอ็มทีที (MTT assay) ซ่ึงเปนการวดัการทํางานของ
เอ็นไซมดีไฮโดรจีเนสในไมโตคอนเดรีย โดยดูดอาหารเล้ียงเซลลเดิมท้ิงและเติม 110 ไมโครลิตรของ
สารละลายผสมระหวาง 100 ไมรโครลิตรของสารละลายเอ็มทีทีกับ 10 ไมโครลิตรของอาหารเล้ียงท่ีไมมี
ซีรัม) ลงในหลุม นําเขาตูอบ เล้ียงเซลลตอเปนระยะเวลา 30 นาที จากนั้นดูดสารละลายออกและเติม
สารละายดีเอ็มเอสโอ 100 ไมโครลิตร เขยาเบา ๆ เปนเวลา 20 นาที นาํไปอานคาการดูดกลืนแสงท่ีความยาว
คล่ืน 550 นาโนเมตร นําผลการทดลองมาสรางกราฟและคํานวณหาความเขมขนท่ีเปนพิษตอเซลล จากนั้น
จึงเลือกความเขมขนท่ีไมเปนพิษทําการทดลองตอไป 
  
3.3 การทดสอบการลดการอักเสบภายใตสภาวะที่มีและไมมีนมผึง้แยกสวน สวนท่ี 2 

 3.3.1 การเล้ียงเซลลและการกระตุน 
 ถายเซลลลงในจานเล้ียงเซลลแบบ 24 หลุม ท่ีความหนาแนน 250,000 เซลลตอหลุม เล้ียง

เซลลเปนเวลา 1 วัน นํากระตุนใหเกิดการอักเสบดวย LPS ท่ีไดจากการสกัดเช้ือแบคทีเรีย Porphyromonas 
gingivalis ความเขมขน 1 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร ในสภาวะท่ีมีนมผ้ึงแยกสวน สวนท่ี 2 ความเขมขน 0.15 
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 3.3.2 การสกัด RNA และ การสราง cDNA 
 นําเซลลท่ีถูกกระตุนในสภาวะตาง ๆ มาสกดั RNA ท้ังหมด (total RNA) ดวยชุดสกดัตาม

คําแนะนําของบริษัทและสราง cDNA โดยนํา mRNA ท่ีไดมาเปนแมพมิพและใชไพรเมอร Oligo dT เปนจุด
เร่ิมเกาะบน mRNA และสรางสาย DNA สายใหมข้ีนดวยเอนไซม reverse transcriptase ในชุดสรางสาย 
cDNA ตามคําแนะนําของบริษัท 

 3.3.3 การเพิ่มปริมาณ cDNA ณ ตําแหนงของยีนท่ีสนใจและตรวจวดัปริมาณดวยเทคนิค  
real time PCR  

 เม่ือนํา  cDNA ปริมาณ 10 ไมโครกรัมตอปฏิกิริยา เพิม่ปริมาณสารพันธุกรรม ณ ตําแหนง
ของยีนท่ีสนใจอันไดแก TNF-alpha, IL-1beta และ GAPDH  ดวยไพรเมอรจําเพาะของแตละชนดิ 
เปรียบเทียบคาปริมาณการสรางยีนท่ีแสดงออกเหลานี้ในเซลลท่ีถูกกระตุนและอยูในสภาวะท่ีมีและไมนม
ผ้ึงแยกสวน สวนท่ี 2 ดวยเทคนิค real time PCR  และติดตามผลจากการติดสี SYBR-Green ผลการเพิ่ม
ปริมาณสารพันธุกรรมของแตละยีนจะควบคุมโดยยีนท่ีมีการแสดงออกปรกติ (housekeeping gene) เชน 
beta-actin หรือ GAPDH หรือ 28S RNA เปนตน 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมลู 
 
4.1 การทดสอบความเปนพษิของนมผึ้งแยกสวน สวนท่ี 2 ตอเซลล 
 นําสารละลายนมผ้ึงสวนท่ีละลายนํ้า แยกสวนดวยเทคนคิคอลัมนโครมาโตกราฟฟโดยใชคอลัมน
ชนิด Q-sepharose และชะลางสารละลายนมผ้ึงท่ีความเขมขน 0-0.3 M NaCl เก็บนมผ้ึงแยกสวนท่ีอยูบน
คอลัมน สวนท่ี 2 ทดสอบความเปนพษิตอเซลลไฟโบรบลาสตท่ีไดจากเหงือกมนุษยและเอ็นยึดปริทันต
มนุษย   
 จากงานวิจัยกอนหนานี้เร่ือง “การแยกสวนนมผ้ึงและการทดสอบฤทธ์ิตอการเจริญเติบโตของเซลล

ไฟโบรบลาสตเหงือกมนษุย” ของดวงพร ศรีสุภาพ โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได คณะทันต

แพทยศาสตรประจําป 2553 ไดทําการทดสอบความเปนพิษของนมผ้ึงแยกสวนในแตละสวน พบวานมผ้ึง

แยกสวน สวนท่ี 2 ท่ีมีความเขมขนของโปรตีน คือ 1.2, 0.6, 0.3, 0.15 และ 0.075 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ใน

อาหารเล้ียง DMEM ท่ีมี 2.5 % serum เปนเวลา 1 วนัและทดสอบหาการมีชีวิตของเซลลดวย MTT assay 

พบวาเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกมนุษยสามารถมีชีวิตอยูรอดไดมากกวารอยละ 90 ในงานวิจยัคร้ังนี้จึงขอ

อางอิงดังท่ีกลาวมา และเม่ือนํานมผ้ึงแยกสวนสวนท่ี 2 นี้ทดสอบความเปนพษิตอเซลลไฟโบรบลาสตเอ็น

ยึดปริทันตมนุษย ท่ีมีความเขมขนของโปรตีนเทากันกบัท่ีทดสอบขางตนพบวาเซลลไฟโบรบลาสตเอ็นยึด

ปริทันตมนุษยมีอัตราการรอดชีวิตมากกวารอยละ 90 เชนเดียวกนั  

ผลการทดลองดังกลาวจึงสรุปไดวา นมผ้ึงแยกสวน สวนท่ี 2 ไมมีความเปนพษิตอเซลลไฟโบรบ

ลาสตท่ีพบในชองปากท้ังสองชนิด ท้ังนี้เซลลท้ังสองยังคงมีชีวิตอยูรอดไดมากกวารอยละ 50 จึงไมสามารถ

คํานวณคาความเขมขนท่ีทําใหเซลลตายไปรอยละ 50 ของจํานวนเซลลท้ังหมดได 
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4.2 การทดสอบการลดการอักเสบภายใตสภาวะที่มีและไมมีนมผึง้แยกสวน สวนท่ี 2 
4.2.1 การเล้ียงเซลลและการกระตุน 

 จากการศึกษาเร่ือง เร่ือง “การแยกสวนนมผ้ึงและการทดสอบฤทธ์ิตอการเจริญเติบโตของเซลลไฟ

โบรบลาสตเหงือกมนุษย” ของดวงพร ศรีสุภาพ โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได คณะทันตแพทยศาสตร

ประจําป 2553 พบวาความเขมขนของนมผ้ึงแยกสวน สวนท่ี 2 ท่ีความเขมขนของโปรตีน 0.15 มิลลิกรัมตอ

มิลลิลิตร มีฤทธ์ิในการกระตุนการเจริญเติบโตของเซลลไฟโบรบลาสตไดมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 51.0 นั้น 

ในการวิจัยคร้ังนี้จึงขอใช นมผ้ึงแยกสวน สวนท่ี 2 ท่ีความเขมขนของโปรตีน 0.15 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ทํา

การทดสอบฤทธ์ิลดการอักเสบของเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกมนษุยและเซลลไฟโบรบลาสตเอ็นยึดปริทันต

มนุษยตอไป   

 โดยนําเซลลไฟโบรบลาสตท่ีพบในชองปากท้ังสองชนิดนี้มากระตุนใหเกิดการอักเสบดวย 

Lipopolysaccharide หรือเรียกช่ือยอวา LPS  ของเช้ือ Porphyromonas gingivalis ซ่ึงเปนเช้ือท่ีกอใหเกิดโรค
ปริทันตชนิดหนึ่งในความเขมขน 1 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร เปรียบเทียบกับเซลลท่ีถูกกระตุนดวย LPS ใน

สภาวะท่ีมีนมผ้ึงแยกสวน สวนท่ี 2 ท่ีความเขมขนของโปรตีน 0.15 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตรดวยอาหารเล้ียง 

DMEM ท่ีมี 2.5 % serum เปนเวลา 4 และ 24 ช่ัวโมง โดยมีซลลไฟโบรบลาสตท้ังสองชนิดท่ีเพาะเล้ียงใน

อาหารเล้ียงดังกลาว เปนสภาวะปกติท่ีไมมีการกระตุนใด ๆ เปนการการทดลองควบคุม 

4.2.2 การสกัด RNA, การสราง cDNA และตรวจวัดการแสดงออกของยดีวยเทคนิค  real time PCR 

 นําเซลลท้ังท่ีไดรับการกระตุนและไมไดรับการกระตุนมาสกัด RNA โดยละลาย RNA ในนํ้ากล่ัน
ท่ีปราศจากเอ็นไซม RNase 20 ไมโครลิตรจะได RNA มีท่ีความเขมขนในชวง 0.25-0.55 ไมโครกรัมตอ
ไมโครลิตร จากน้ันนาํสารละลาย RNA ปริมาณ 3 ไมโครกรัมมาสราง cDNA และทําการทดสอบวิธีการ
สกัดและการสราง cDNA ดวยเทคนิค PCR ตรวจสอบการแสดงออกของยีน GAPDH ซ่ึงเปนยีนจาํเปนของ
เซลลท่ีมีการแสดงออกปรกติ (housekeeping gene) พบวาตัวอยางท้ังหมดมีการแสดงออกของยนี GAPDH 
แสดงใหเห็นวาการทดลองมีศักยภาพในการสกัดและสราง cDNA ไดด ี
 
4.2.3 การเพิ่มปริมาณ cDNA ณ ตําแหนงของยีนท่ีสนใจและตรวจวัดปริมาณดวยเทคนิค  real time PCR  

 นํา cDNA ท่ีไดในแตละตัวอยางทําการตรวจวัดระดับการแสดงของยีน TNF-alpha และ IL-1beta 
โดยเปรียบเทียบเปนสัดสวนกับระดับการแสดงของยีน GAPDH  ดวยเทคนิค Real time PCR ไดผลดังรูป 
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รูปท่ี 4.1    กราฟแทงแสดงระดับการแสดงออกของยีน TNF- alpha (A) และ IL-1-beta (B) ในเซลลไฟโบร-

บลาสตเหงือกมนุษย ท่ีถูกกระตุนดวย P. gingivalis LPS ในสภาวะท่ีมีและไมนมผ้ึงความเขมขน 0.15 

มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร เปนระยะเวลา 4 และ 24 ช่ัวโมง
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รูปท่ี 4.2  กราฟแทงแสดงระดับการแสดงออกของยีน TNF alpha (A) และ IL-1-beta (B) ในเซลลไฟโบร-

บลาสตเอ็นยึดปริทันตมนุษย ท่ีถูกกระตุนดวย P. gingivalis LPS ในสภาวะท่ีมีและไมนมผ้ึงความเขมขน 

0.15 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร เปนระยะเวลา 4 และ 24 ช่ัวโมง 
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จากกราฟดังรูปท่ี 4.1 และ 4.2  แสดงใหเหน็วาเซลลท้ังสองถูกกระตุนดวย P. gingivalis LPS มีการ

แสดงออกของยีน TNF-alpha และ IL-1-beta ภายใน 4 ช่ัวโมง โดยในเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกมนุษยจะมี

สัดสวนการแสดงออกของยนีอยูท่ี 5.77 และ1.41 เทาตามลําดับ ขณะท่ีในเซลลไฟโบรบลาสตเอ็นยึดปริ

ทันตจะมีสัดสวนการแสดงออกของยีนอยูท่ี 19.79 และ 2.81 ตามลําดับ 

เม่ือเซลลท่ีถูกกระตุนนี้อยูในสภาวะท่ีมีนมผ้ึงดวยนั้น พบวาเซลลท้ังสองชนิดจะเพิ่มระดับการ

แสดงออกของยีน TNF-alpha และ IL-1-beta ภายใน 4 ช่ัวโมง เซลลไฟโบรบลาสตเหงือกมนุษยจะมี

สัดสวนการแสดงออกของยนีเพิ่มข้ึนเปน 70.89 และ 7.26 เทา โดยท่ีเซลลไฟโบรบลาสตเอ็นยึดปริทันตก็มี

สัดสวนการแสดงออกของยนีเพิ่มข้ึนเปน 516.67 และ 80.05 เทา ตามลําดับดวยเชนกัน 

และท่ีระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากผลการทดลองสังเกตเห็นวาการแสดงออกของยีนสองชนิดนี้ จะ

ปรับระดับการแสดงออกของยีนลดลง และพบวาเซลลไฟโบรบลาสตเอ็นยึดปริทันตจะมีการตอบสนองตอ

ส่ิงกระตุนไดมากกวาเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกมษุย 
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บทท่ี 5 

 
สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 
 ผลิตภัณฑจากนมผ้ึงซ่ึงเปนอาหารเล้ียงตัวออนและอาหารสําหรับผ้ึงนางพญาน้ันนยิมนํามาใช
เปนเปนประโยชนในดานการสงเสริมสุขภาพกันมานาน ท้ังการเปนอาหารเสริมหรือเปนองคประกอบ
เพิ่มเติมในเคร่ืองสําอางหรือเคร่ืองดื่ม โดยมักใชในรูปนมผ้ึงธรรมชาติท่ียังไมมีการสกัดสารใด ๆ ออกมา ซ่ึง
ในการวิจัยนี้ไดนํานมผ้ึงท่ีแยกสวนจากเทคนิคคอลัมนโครมาโตกราฟฟ ตามท่ีในรายงานวิจยัฉบับเร่ือง 
“การแยกสวนนมผ้ึงและการทดสอบฤทธ์ิตอการเจริญเติบโตของเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกมนษุย” ของดวง
พร ศรีสุภาพ โครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได คณะทันตแพทยศาสตรประจําป 2553 โดยใชนมผ้ึงแยก
สวน ในสวนท่ี 2 สวนท่ีมีโปรตีนน้ําหนกัโมเลกุล 55 กโิลดาลตัน ท่ีความเขมขน 0.15 มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร 
ซ่ึงเปนความเขมขนท่ีใหผลการกระตุนการเพ่ิมจํานวนเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกมนุษยมากท่ีสุด โดยเปน
ความเขมขนท่ีไมเปนพษิตอเซลลมาทําการทดลองในคร้ังนี้ 
 
5.1     การทดสอบการลดการอักเสบภายใตสภาวะท่ีมีและไมมีนมผึ้งแยกสวน สวนท่ี 2 
 การอักเสบเปนปฏิกิริยาการตอบสนองของเซลลท่ีมีความซับซอน โดยมีสาเหตุตาง ๆ มากมายท้ัง
การติดเช้ือและการไดรับส่ิงแปลกปลอมที่ไมใชการติดเช้ือ  สารส่ือกลางในการอักเสบมีหลายชนิดดวยกัน
โดย TNF-Alpha และ IL-1 Bata เปนสารส่ือกลางกลุม Proinflammatory Cytokine ท่ีนิยมใชในการศึกษา
การอักเสบของเซลล โดยเฉพาะโรคในชองปากท่ีเกีย่วของกับการอักเสบ ดังเชน โรคเหงือกอักเสบและโรค
ปริทันต (20, 21, 23) จากการทดลองไดทําการตรวจวกัปริมาณการแสดงอออกของยีน TNF-Alpha และ IL-1 
Beta ดวยเทคนิค Real time polymerase chain reaction ของเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกมนุษยและเซลลไฟ
โบรบลาสตเอ็นยึดปริทันต ท่ีถูกกระตุนดวย P. gingivalis LPS ในสภาวะท่ีมีและไมมีนมผ้ึงแยกสวน สวนท่ี 
2 ผลการศึกษาพบวาในสภาวะที่มีนมผ้ึง เซลลท้ังสองมีการกระตุนการแสดงออกของยีนท้ังสองเพ่ิมข้ึน
ภายใน 4 ช่ัวโมงและมีการแสดงออกของยนีท้ังสองลดลงภายใน 24 ช่ัวโมง ซ่ึงมีความแตกตางกับการศึกษา
ของ Kohno และคณะ ในป 2004 ไดรายงานวานมผ้ึงในสวนท่ีละลายน้ันสามารถยับยั้งการสราง pro-
inflammatory cytokine ท้ังสองชนิด TNF-alpha และ IL-1 ของเซลล macrophage ในหนูดวย 
Lipopolysaccharide (LPS) และ Interferon-gamma (IFN-gamma) ภายใน 48 ช่ัวโมงดวยเทคนิค ELISA  
ความสามารถในการยับยั้งนีข้ึ้นอยูกับความเขมขนท่ีใช โดยนมผ้ึงท่ีความเขมขน 5 มิลลิลิตรกรัมตอมิลลิลตร
สามารถยับยั้งการสราง TNF-alpha ไดเกอืบสมบูรณ (11)  และในรายงานเดียวกันนี้ไดทําการแยกวิเคราะห
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 อยางไรก็ตามการศึกษาคร้ังนี้มีความสอดคลองกับการศึกษาของ Majtan และคณะในป 2010 ได
รายงานวา นมผ้ึงแยกสวนดวย HiTrap DEAE Sepharose FF column คอลัมนโครมาโตกราฟฟ ในสวนท่ีมี
โปรตีนหลักชนิดท่ี 1 (MRJP1) ท่ีความเขมขน 5 และ 25 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรภายใน 6 ช่ัวโมง มีผล
สงเสริมใหเกดิการสราง TNF-alpha และ IL-1 -beta ในเซลล keratinocytes มนุษยท้ังในระดับ mRNA และ
โปรตีน โดยนมผ้ึงในสวนท่ีมีโปรตีนหลีกชนิดท่ี 1 (MRJP1)ท่ีความเขมขน 25 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตร
สามารถกระตุนการแสดงออกของยีน TNF-alpha ไดอยางมีนัยสําคัญ ถึง 2 เทา  (19)  
 
 สําหรับสารส่ือกลาง TNF-Alpha นั้น ไมไดเปนสารส่ือกลางการตอบสนองในการอักเสบเพียง
อยางเดยีว แตยังเปนสารส่ือกลางในกระบวนการอ่ืน ๆ ดวยเชน (1) การเพิ่มจํานวนหรือการเจริญเติบโตของ
เซลล (Proliferation) ผานทาง NF-κB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) หรือ
วิถีของ MAPK (Mitogen activated protein kinase) cascades  (2) การตายของเซลล เปนตน (23) และสาร
ส่ือกลาง IL-1 Beta ซ่ึงมีฤทธ์ิคลายคลึงกันกมี็ความเกีย่วของกับวิถีอ่ืนๆ เชนเดยีวกันกบั TNF-Alpha (24,25) 
ดังนั้นการแสดงออกยนีท้ังสองชนิดนี้ไมไดเปนตัวบงช้ีเกี่ยวกับการบวนการอักเสบเพียงอยางเดียว 
  
 จากการศึกษาคร้ังจึงไมสามารถสรุปไดวา นมผ้ึงแยกสวน สวนท่ี 2 มีฤทธ์ิตานการอักเสบของ
เซลลไฟโบรบลาสตเหงือกมนุษยและเซลลไฟโบรบลาสตเอ็นยึดปริทันต หากแตสงเสริมการแสดงออกของ
ยีน TNF- alpha และ IL-1 beta เพิ่มมากข้ึนซ่ึงอาจเปนผลกระทบจากกระบวนการอ่ืน ๆ รวมกันภายในเซลล 
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