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ABSTRACT

NaV1.8 and NaV1.9 are voltage-gated sodium channels (VGSCs) predominantly

found at nociceptive fibers.  The functions of these channels are involved in pain

transmission.  The upregulation of NaV1.8 and NaV1.9 expression in inflamed dental

pulp of human permanent teeth has been demonstrated.  However, the study of the

expression of these channels in dental pulp of human primary teeth has never been

established. Therefore, this study aimed to investigate whether there are any changes in

the amounts of NaV1.8 and NaV1.9 expression in inflamed dental pulp of primary teeth

compared to normal teeth and to demonstrate the correlation between NaV1.8 and

NaV1.9 expression and dental pain intensity. Subjects attending this study were patients

with inflamed primary teeth diagnosed with reversible or irreversible pulpitis and

required extraction (n = 9-16). Patients with normal primary teeth (n = 5-7) and normal

permanent teeth (n = 5-18) served as a negative control group and patients with

permanent teeth diagnosed with irreversible pulpitis (n = 5-7) served as a positive
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control group. After accomplishment of dental pain assessment in each patient, dental

pulp from each tooth was harvested.  The amounts of NaV1.8 and NaV1.9 expression

were quantified using western blot method.  The general neuron marker, protein gene

product 9.5 (PGP9.5), was used to quantify the neural density and matrix

metalloproteinase-9 (MMP-9) was used to indicate relative degrees of pulpal

inflammation.  It was found that only NaV1.8 expression was upregulated in inflamed

dental pulp of primary teeth, contrary to dental pulp of permanent teeth with pulpitis,

which both NaV1.8 and NaV1.9 expression was upregulated.  However, there was no

change in overall neural density between normal and inflamed teeth in both primary and

permanent teeth groups. Only the upregulation of NaV1.8 expression in permanent

teeth was well correlated with dental pain intensity, whereas no correlation between the

expression of both NaV1.8 and NaV1.9 and dental pain intensity was found in primary

teeth. These findings suggest that NaV1.8, but not NaV1.9, plays an important role in

chronic pulpal inflammation of primary teeth.  Therefore, NaV1.8 may be a potential

target for the treatment of chronic inflammatory pain in primary teeth.
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NaV1.8 และ NaV1.9 ใน

ผู้เขียน นางสาวอมรรัตน์ สุวรรณชยั

ปริญญา วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ทนัตแพทยศาสตร์)

รศ.ทพญ.ดร. สิริพร ฉตัรทิพากร

บทคัดย่อ

NaV1.8 และ NaV1.9
ปร านมา
พบวา่การแสดงออกของ NaV1.8 และ NaV1.9
อกัเสบ แต่ยงัไม่มีการศึกษาถึงการแสดงออกของ NaV1.8 และ NaV1.9
มนุษย์ กของ NaV1.8
และ NaV1.9 บ

NaV1.8 และ NaV1.9 กบัระดบัความรู้สึก
เจบ็ปวด
ผนักลบัไดห้รือผนักลบัไม่ไดแ้ละจาํเป็นตอ้งถอนฟัน (9-16 ) เป็นกลุ่มทดลอง
ปกติ (5-7 และฟันแทป้กติ (5-18 เป็นกลุ่มควบคุมเชิงลบ และ ฟันแทอ้กัเสบแบบผนั
กลบัไม่ได ้ (5-7 เป็นกลุ่มควบคุมเชิงบวก หลงัจากใหผู้เ้ขา้ร่วมวจิยัทาํการประเมินความรู้สึกปวด
ฟันแลว้ จึงไดท้าํการเก็บ ไปทาํการศึกษาหาปริมาณการแสดงออกของ NaV1.8 และ
NaV1.9 ปริมาณการแสดงออกของโปรตีนยนีโปรดกั 9.5 (พีจีพี 9.5)
หนาแน่นของเส้นใยประสาทและปริมาณการแสดงออกของเมทริกซ์เมทลัโลโปรตีเนส-9 (เอม็เอม็พี-
9) โดยวธีิเวสเทิร์นบล็อท จากการศึกษาพบวา่ มีการ
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การแสดงออกของ NaV1.8 NaV1.9 ใ
ต่าง

NaV1.8 และ NaV1.9 ไม่พบ
ใน ใน ฟันแทน้ ยงัพบวา่มีเพียงการ
แสดงออกของ NaV1.8 ในฟันแท้
ความสัมพนัธ์ระหวา่งการแสดงออกของ NaV1.8 และ NaV1.9 กบัระดบัความรู้สึกเจบ็ปวดในฟัน

เฉพาะ NaV1.8 มีบทบาทสาํคญัในการเกิดการอกัเสบ
NaV1.8 จึงน่าจะเป็นเป้าหมายในการพฒันาวิ


