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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาความชุกของเชื้อแอกกรี
เกรทิแบคเทอร์ แอคทิโนมัยซีเทมโคมิแทนส์ ซีโรไทป์ตา่ ง ๆ
เชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และเชื้อแทนเนอเรลลา
ฟอร์ซยั เธีย รวมทัง้ ตรวจยีนทีก่ ำ� หนดการสร้างปัจจัยความ
รุนแรงของเชื้อจากผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบชนิดก้าวร้าว
โรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรัง และโรคเหงือกอักเสบ
วัสดุอปุ กรณ์และวิธกี าร: น�ำตัวอย่างคราบจุลนิ ทรีย์
ใต้เหงือกของผู้ป่วยโรคปริทันต์ทั้ง 3 กลุ่ม กลุ่มละ 20 คน
มาตรวจหาเชือ้ และยีนก�ำหนดการสร้างปัจจัยความรุนแรง
ของเชื้อด้วยวิธีวิธีพีซีอาร์แบบพื้นฐาน วิธีเนสเต็ทพีซีอาร์
และวิธีมัลติเพล็กพีซีอาร์
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Abstract

Objectives: To study prevalence of 3 periodontal
pathogens, including Aggregatibacter
actinomycetemcomitans (Aa), Porphyromonas
gingivalis (Pg), and Tannerell forsythia (Tf), and their
virulence factor producing genes in patients with
aggressive periodontitis (AP), chronic periodontitis
(CP), and gingivitis (G).
Materials and Methods: Subgingival plaque
samples were collected from patients with AP, CP,
and G (20 each group). The samples were analyzed
for the pathogens and their virulence factors

Panwadee Bandhaya
Assistant Professor, Section of Periodontology, Department of
Restorative Dentistry and Periodontology, Faculty of Dentistry,
Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200, Thailand
e-mail: panwadee.b@cmu.ac.th

ชม. ทันตสาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 2561

120

CM Dent J Vol. 39 No. 2 2018

ผลการศึกษา: ตรวจพบเชื้อแอกกรีเกรทิแบคเทอร์
แอคทิ โนมั ย ซี เ ทมโคมิแทนส์ไ ด้มากที่สุดในกลุ่มผู้ป่ว ย
โรคปริทันต์อักเสบชนิดก้าวร้าวอย่างมีนัยส�ำคัญ โดยพบ
ซีโรไทป์ซมี ากทีส่ ดุ เมือ่ เรียงล�ำดับผูป้ ว่ ยตามกลุม่ โรคได้แก่
ผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบชนิดก้าวร้าว โรคปริทันต์อักเสบ
ชนิดเรือ้ รัง และโรคเหงือกอักเสบ ตรวจพบยีนทีม่ กี ารสร้าง
ไซโตลีธัลดิสเทนดิงท็อกซิน (ซีดีทียีน) ครบทั้ง 3 ยีน (เอ บี
และซี) ได้ร้อยละ 56.3, 50 และ 44.4 ตามล�ำดับ ส�ำหรับ
เชือ้ พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสพบว่ามีความชุกร้อยละ 85,
75 และ 85 ตามล�ำดับ โดยมียีนก�ำหนดการสร้างฟิมเบรีย
(ฟิมเอยีน) ร่วมกับยีนก�ำหนดการสร้างเอนไซม์คอลลาจีเนส
(พีอาร์ทซี ยี นี ) ร้อยละ 58.8, 80 และ 52.9 ตามล�ำดับ ส่วน
เชื้อแทนเนอเรลลา ฟอร์ซัยเธียพบว่ามีความชุกสูงใน
ทุกกลุ่มตัวอย่างคือร้อยละ 100, 100 และ 90 ตามล�ำดับ
โดยพบยีนก�ำหนดการสร้างเอนไซม์ซิสเทอีน โปรติเอส
(พีอาร์ทีเอชยีน) ร้อยละ 90, 80 และ 72.2 ตามล�ำดับ
สรุป: ตรวจพบความชุกของเชื้อก่อโรคปริทันต์ทั้ง
3 ชนิดในผู้ป่วยทุกกลุ่ม พบเชื้อแอกกรีเกรทิแบคเทอร์
แอคทิโนมัยซีเทมโคมิแทนส์อย่างมีนยั ส�ำคัญในกลุม่ ผูป้ ว่ ย
โรคปริทันต์อักเสบชนิดก้าวร้าว โดยเฉพาะซีโรไทป์ซี ส่วน
ยีนที่ก�ำหนดการสร้างปัจจัยความรุนแรง พบซีดีทียีนและ
พีอาร์ทเี อชยีนในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคปริทนั ต์อกั เสบชนิดก้าวร้าว
มากที่สุด ในขณะที่พบฟิมเอยีนและพีอาร์ทีซียีนในกลุ่ม
ผูป้ ว่ ยโรคปริทนั ต์อกั เสบชนิดเรือ้ รังมากทีส่ ดุ อย่างไรก็ตาม
ไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุม่ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ

producing genes by polymerase chain reaction, nested
polymerase chain reaction, and multiplex polymerase
chain reaction techniques.
Results: Prevalence of Aa was significantly
higher in AP and Aa serotype c was the most detected
serotype. Categorized by periodontal status; AP, CP
and G, the percentage of cytolethal distending toxin
gene (CDT gene) a, b and c detected simultaneously
in each periodontal status were 56.3, 50, and 44.4
respectively. The percentage of subjects with Pg in
each periodontal status was 85, 75, and 85 and
frimbria producing gene (fimA gene) detection
together with collagenase enzyme producing gene
(prtC gene) was 58.2, 80, and 52.9 respectively. Tf
was the highest prevalence bacteria of all periodontal
status detected in this study with the percentage of
100, 100, and 90 while cysteine protease enzyme
producing gene (prtH gene) of Tf was 90, 80, and
72.2 respectively.
Conclusions: Three periodontal pathogens were
found in all groups of subjects. Aa was significantly
found in patients with AP especially serotype c. For
virulence factor producing genes, CDT gene and prtH
gene were predominant in AP whereas fimA gene
and prtC gene were mostly detected in CP. However,
no significant differences were found between groups.

ค�ำส�ำคัญ: แบคทีเรียก่อโรคปริทนั ต์ โรคปริทนั ต์อกั เสบ ยีน
ก�ำหนดการสร้างปัจจัยความรุนแรง ซีดที ยี นี พีอาร์ทเี อชยีน
ฟิมเอยีน พีอาร์ทีซียีน

Keywords: periodontal pathogen, periodontitis,
virulence factor producing gene, CDT gene, prtH
gene, prtC gene, fimA gene
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โรคปริทันต์อักเสบเป็นโรคที่มีสาเหตุจากหลายปัจจัย
ร่วมกัน สาเหตุหลักของโรคนีเ้ กิดจากแบคทีเรียในแผ่นคราบ
จุลินทรีย์ โดยมีปัจจัยส่งเสริมการเกิดโรคอื่น ๆ เช่น ปัจจัย
เฉพาะที่ ปัจจัยทางพันธุกรรม รวมถึงปัจจัยเสี่ยงท�ำให้การ
แสดงออกของโรคมีความแตกต่างกัน(1) แบคทีเรียซึ่งจัดเป็น
สาเหตุหลักของโรคนั้น มีหลายชนิดด้วยกัน ซึ่งในปัจจุบัน
แบคทีเรียทีม่ หี ลักฐานการศึกษาและได้รบั การยอมรับว่าเป็น
แบคที เ รี ย ก่ อ โรคปริ ทั น ต์ อั ก เสบที่ ส� ำ คั ญ มี 3 สายพั น ธุ ์
ด้วยกัน ได้แก่ เชื้อแอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคทิโนมัยซีเทม
โคมิแทนส์ (Aggregatibacter actinomycetemcomitans)
เชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส (Porphyromonas
gingivalis) และเชือ้ แทนเนอเรลลา ฟอร์ซยั เธีย (Tannerella
forsythia)(2) โดยเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และเชื้อ
แทนเนอเรลลา ฟอร์ซัยเธีย มีความสัมพันธ์กับโรคปริทันต์
อักเสบชนิดเรื้อรัง(3,4) ขณะที่เชื้อแอกกรีเกรทิแบคเทอร์
แอคทิโนมัยซีเทมโคมิแทนส์ มักสัมพันธ์กับโรคปริทันต์
อักเสบชนิดก้าวร้าว(5,6) อย่างไรก็ดี การตรวจหาเชือ้ แบคทีเรีย
ในผูป้ ว่ ยโรคปริทนั ต์อกั เสบนัน้ มีโอกาสของการตรวจพบเชือ้
ทั้งสามชนิดร่วมกันได้
นอกจากชนิดของแบคทีเรียแล้ว มีการศึกษาที่พบว่า
สายพันธุข์ องแบคทีเรียก็มผี ลต่อความรุนแรงของโรคปริทนั ต์
อักเสบเช่นกัน พบว่าแบคทีเรียแต่ละชนิดนัน้ จะมีปจั จัยความ
รุนแรง (virulence factors) ที่แตกต่างกันออกไป อาทิเช่น
เชื้อแอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคทิโนมัยซีเทมโคมิแทนส์
สามารถจัดแบ่งกลุ่มย่อยออกเป็น 6 ซีโรไทป์ (serotypes)
ได้แก่ ซีโรไทป์เอ (a) บี (b) ซี (c) ดี (d) อี (e) และ เอฟ (f)
ตามคุณสมบัติของโมเลกุลบนผนังเซลล์ที่ต่างกัน จากข้อมูล
การศึกษาคุณสมบัติของเชื้อต่างซีโรไทป์กันพบว่ามีปัจจัย
ความรุนแรงต่างกัน(7,8) ปัจจัยความรุนแรงที่ส�ำคัญอีกปัจจัย
หนึ่ง คือ ไซโตลีธัลดิสเทนดิง ท็อกซิน หรือซีดีที (cytolethal
distending toxin: CDT) พบว่ามีบทบาทในการไปยับยั้ง
วัฏจักรเซลล์ (cell cycle) ในระยะจี 2 (G2) ท�ำให้เซลล์ไม่
เข้าสู่ขบวนการแบ่งเซลล์ (mitosis)(9) ส่วนประกอบของ
ท็อกซินแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ซีดีทีบี (CdtB) หน้าที่
ยับยั้งวัฏจักรเซลล์ ส่วนซีดีทีเอ (CdtA) และซีดีทีซี (CdtC)
จั บ กั น เป็ น คู ่ เ พื่ อ ส่ ง ซี ดี ที บี เ ข้ า สู ่ เ ซลล์ เมื่ อ ท็ อ กซิ น เข้ า สู ่
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นิวเคลียสส่วนซีดีทีบีจะท�ำหน้าที่คล้ายเอ็นไซม์ดีเอนเอสวัน
(DNase I) ย่อยสายดีเอ็นเอ เซลล์จงึ ตอบสนองโดยการหยุด
การแบ่งเซลล์แ ละตายในที่สุด โปรตีนทั้งสามชนิ ด นี้ ถู ก
ก�ำหนดการสร้างโดยยีนซีดีทีเอ (cdtA), ยีนซีดีทีบี (cdtB)
และยีนซีดที ซี ี (cdtC) โดยยีนเหล่านีเ้ รียงตามล�ำดับอยูใ่ นซีดี
ทีโอเปอรอน (cdt operon) โดยทางด้านหน้าพบโอเพ็นรีดดิง้
เฟรม (open reading frame) 2 ต�ำแหน่งซึง่ ยังไม่ทราบหน้าที่
แน่ชัด ปัจจุบันนี้มีการศึกษาเกี่ยวกับไซโตลีธัลดิสเทนดิง
ท็อกซินของเชื้อแอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคทิโนมัยซีเทมโค
มิแทนส์ จากหลายประเทศ เช่น บราซิล เคนยา ญี่ปุ่นและ
สวี เ ดน โดยพบยี น ซี ดี ที เ อ ซี ดี ที บี ซี ดี ที ซี ใน 34 จาก
40 สายพันธุ์ ในปี 2002 Tan และคณะ พบความสัมพันธ์
ของการพบยีนซีดีทีกับการเกิดโรคปริทันต์ที่รุนแรง(10) ส่วน
Leung และคณะ รายงานว่าเชื้อแอกกรีเกรทิแบคเทอร์
แอคทิโนมัยซีเทมโคมิแทนส์ สายพันธุท์ ไี่ ม่พบยีนซีดที มี ผี ลใน
การท�ำลายเซลล์ต�่ำ(11)
ส่วนเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส มีปัจจัยความ
รุนแรงหลายชนิด แบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ ฟิมเบรีย
(fimbriae) เอนไซม์คอลลาจีเนส (collagenase) เอนไซม์โปร
ตี เ นสคล้ า ยทริ ป ซิ น (trypsin-like proteinase) หรื อ
จิ ง จิ เ พน (gingipain) และโปรตี น ฮี แ มกกลู ทิ นิ น
(hemagglutinin) เป็นต้น มีการศึกษาพบว่ายีนทีก่ ำ� หนดการ
สร้างปัจจัยความรุนแรงของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
มีอยู่สองชนิดได้แก่ ยีนฟิมเอ (fimA) ที่ก�ำหนดการสร้าง
ฟิมเบรีย และยีนพีอาร์ทซี ี (prtC) ทีก่ ำ� หนดการสร้างโปรตีน
คอลลาจีเนสอันเป็นปัจจัยความรุนแรงหลักทีเ่ ป็นสาเหตุของ
การลุกลามของโรคทีพ่ บมากในผูป้ ว่ ยโรคปริทนั ต์อกั เสบ(12-15)
ส่วนเชื้อแทนเนอเรลลา ฟอร์ซัยเธีย สามารถสร้างปัจจัย
ความรุนแรงได้หลายชนิด ได้แก่ โมเลกุลทีช่ ว่ ยในการยึดเกาะ
ที่มีลิวซีนมาก (leucine-rich adhesion molecule) ซึ่ง
เกีย่ วข้องกับการท�ำลายกระดูกเบ้าฟัน โปรตีนฮีแมกกลูทนิ นิ
และปัจจัยที่ท�ำให้เซลล์ตาย (apoptotic-inducing factor)
นอกจากนั้นยังพบเอนไซม์อื่น ๆ อีก เช่น เอนไซม์ไซอาลิเดส
(sialidase) เอนไซม์โปรตีเนสคล้ายทริปซิน และเอนไซม์ซิส
เทอีนโปรติเอส (cysteine protease) เป็นต้น(16-18) เอนไซม์
ซิ ส เทอี น โปรติ เ อสถู ก ศึ ก ษามากในเชื้ อ แทนเนอเรลลา
ฟอร์ซัยเธีย ถูกสร้างโดยยีนพีอาร์ทีเอช (prtH) มีคุณสมบัติ
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ในการย่อยโปรตีนและท�ำให้เม็ดเลือดแดงแตกสลาย(19) ใน
ปัจจุบัน การศึกษาเกี่ยวกับความชุกของแบคทีเรียสายพันธุ์
ต่าง ๆ นั้นยังคงมีความหลากหลาย ผลการศึกษายังไม่
สามารถชี้ชัดถึงบทบาทความสัมพันธ์ต่อการก่อโรคปริทันต์
ได้อย่างชัดเจน เนือ่ งจากการศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้จำ� แนกเชือ้
ลงไปถึงสายพันธุ์ที่มีความแตกต่างกันในการสร้างปัจจัย
ความรุนแรง ดังนัน้ หากท�ำการศึกษาให้มคี วามจ�ำเพาะลงไป
ถึงระดับยีนทีส่ ร้างปัจจัยความรุนแรง อาจจะท�ำให้เห็นความ
สัมพันธ์ของเชื้อกับโรคปริทันต์ได้ชัดเจนขึ้น
งานวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ตรวจหาความชุกของเชือ้
แอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคทิโนมัยซีเทมโคมิแทนส์ ซีโรไทป์
เอ บี ซี ดี อี และเอฟ รวมถึงยีนซีดีทีเอ บี และซี ความชุก
ของยีนฟิมเอ ยีนพีอาร์ทซี ขี องเชือ้ พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
และความชุกของยีนพีอาร์ทีเอช ของเชื้อแทนเนอเรลลา
ฟอร์ซยั เธีย ในผูป้ ว่ ยชาวไทยทีม่ สี ภาวะปริทนั ต์ทแี่ ตกต่างกัน

วัสดุอุปกรณ์และวิธีการ
กลุ่มตัวอย่าง

ประชากรที่ศึกษาเป็นผู้ป่วยโรคปริทันต์ที่มารับการ
ตรวจและรั บ การรั ก ษา ที่ ค ณะทั น ตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำนวน 60 คน อายุระหว่าง 17 – 78
ปี ประกอบด้วยผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบชนิดก้าวร้าวทั่วไป
(generalized aggressive periodontitis) จ�ำนวน 20 คน ผู้
ป่ ว ยโรคปริ ทั น ต์ อั ก เสบชนิ ด เรื้ อ รั ง ทั่ ว ไประดั บ รุ น แรง
(generalized severe chronic periodontitis) จ�ำนวน 20
คน และผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ จ�ำนวน 20 คนตามเกณฑ์
การจ�ำแนกโรคของบัณฑิตยสภาสาขาปริทันตวิทยาแห่ง
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 2542 (American Academy of
Periodontology; AAP 1999) การศึกษานี้ได้รับค�ำอนุมัติ
จากคณะกรรมการพิ ทั ก ษ์ สิ ท ธิ์ ส วั ส ดิ ภ าพและป้ อ งกั น
ภยันตรายของผูถ้ กู วิจยั คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่แล้ว โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือกอาสาสมัครตาม
เกณฑ์ของสมาคมโรคหัวใจแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา คศ.
2000(20) คือ ต้องเป็นผูท้ มี่ สี ขุ ภาพทัว่ ไปแข็งแรง ไม่มโี รคทาง
ระบบใด ๆ และไม่มปี ระวัตติ อ้ งรับประทานยาปฏิชวี นะก่อน
การรักษาทางทันตกรรมหรือได้รับยาปฏิชีวนะในช่วงก่อน

CM Dent J Vol. 39 No. 2 2018

การศึกษาอย่างน้อย 3 เดือน นอกจากนี้ยังต้องไม่จัดอยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคปริทันต์อักเสบ คือ ผู้สูบบุหรี่ ผู้เป็น
โรคเบาหวาน หรือมีโรคทางพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับการเกิด
โรคปริทันต์อักเสบก้าวร้าว รวมทั้งสตรีมีครรภ์
จากนั้นท�ำการตรวจสภาวะในช่องปาก เพื่อเก็บข้อมูล
ทางปริทันต์ซึ่งประกอบด้วย การวัดระดับอนามัยช่องปาก
ของผูป้ ว่ ย โดยการตรวจดัชนีคราบจุลนิ ทรีย์ (plaque index;
PI) การวัดระดับการอักเสบของเหงือก โดยการตรวจภาวะ
การมีเลือดออกจากร่องเหงือก (bleeding index; BI) ด้วย
อุปกรณ์ตรวจปริทนั ต์ (periodontal probe) โดยใช้ดชั นีของ
Ainamo and Bay(21) การวัดระยะความลึกของร่องลึก
ปริทันต์ (probing pocket depth; PPD) และการวัดระยะ
การร่นของเหงือก (gingival recession; GI) โดยใช้อปุ กรณ์
ตรวจปริ ทั น ต์ ช นิ ด พี ซี พี - ยู เ อ็ น ซี 15 (PCP-UNC 15
periodontal probe, Hu-Friedy, USA) ท�ำการวัด 6 ต�ำแหน่ง
ต่อฟัน 1 ซี่ ได้แก่ ด้านใกล้กลางด้านแก้ม ด้านแก้ม ไกลกลาง
ด้านแก้ม ใกล้กลางด้านลิ้น ด้านลิ้น และไกลกลางด้านลิ้น
ท�ำการค�ำนวณระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต์ทาง
คลินิก (clinical attachment level; CAL) ซึ่งเป็นค่าที่ได้
จากการรวมค่าความลึกของร่องลึกปริทันต์กับค่าระยะ
การร่นของเหงือก

การเก็บตัวอย่างคราบจุลินทรีย์
หลังการตรวจสภาวะทางปริทันต์ 1 สัปดาห์ ท�ำการ
เก็บตัวอย่างคราบจุลนิ ทรียใ์ ต้เหงือก โดยเช็ดคราบจุลนิ ทรีย์
เหนือเหงือกด้วยส�ำลีที่ปราศจากเชื้อ จากนั้นใช้กระดาษซับ
ปลายแหลมที่ปราศจากเชื้อ (sterile paper point) เก็บ
ตัวอย่างคราบจุลินทรีย์ใต้เหงือกโดยสอดกระดาษซับเข้าไป
ในร่องเหงือกด้านใกล้กลางด้านแก้มของฟันทุกซีใ่ นช่องปาก
ทิ้งไว้นาน 30 วินาที จากนั้นน�ำกระดาษซับใส่ในหลอดเก็บ
ตั ว อย่ า งที่ บ รรจุ ส ารละลายฟอสเฟตบั ฟ เฟอร์ เ ซลาย
(phosphate buffer saline) ปริมาตร 1 มิลลิลิตร และน�ำไป
เก็บที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส ก่อนน�ำไปสกัดดีเอ็นเอ
เพื่อตรวจหาเชื้อแอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคทิโนมัยซีเทม
โคมิแทนส์ พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และแทนเนอเรลลา
ฟอร์ซัยเธียด้วยวิธีพีซีอาร์ต่อไป
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การตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย
ท�ำการตรวจหาเชือ้ ทัง้ สามสายพันธุจ์ ากดีเอ็นเอทีส่ กัด
จากตัวอย่างของคราบจุลินทรีย์ใต้เหงือกโดยใช้ชุดสกัด
ดีเอ็นเอส�ำเร็จรูป QIAmp DNA mini kit (Qiagen, CA,
USA) ตามวิธที แี่ นะน�ำโดยผูผ้ ลิต จากนัน้ น�ำตัวอย่างดีเอ็นเอ
ทีไ่ ด้มาตรวจหาเชือ้ แอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคทิโนมัยซีเทม
โคมิแทนส์โดยใช้ไพร์เมอร์ที่จ�ำเพาะ (specific primer) ต่อ
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ส่วน LKTA ของเชือ้ นี้ ด้วยวิธพี ซี อี าร์พนื้ ฐาน (conventional
PCR)(22) ตรวจหาเชือ้ พอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส โดยใช้ไพร
เมอร์ที่จ�ำเพาะต่อยีน 16S rRNA ด้วยวิธีพีซีอาร์พื้นฐาน(13)
และตรวจหาเชื้อแทนเนอเรลลา ฟอร์ซัยเธียโดยใช้ไพรเมอร์
ที่จ�ำเพาะต่อยีน 16S rRNA ด้วยวิธีพีซีอาร์แบบเนสเต็ด
(Nested PCR)(23) ซึ่งเป็นวิธีการตรวจหาเชื้อแบคทีเรียที่ใช้
หลักการเดียวกับพีซีอาร์พื้นฐาน แต่ลดข้อจ�ำกัดของวิธีการ

ตารางที่ 1 ล�ำดับไพรเมอร์ของยีนที่ท�ำการศึกษา

Table 1 Sequence of primers for specific gene
Primers
LKTA

16S rDNA
P. gingivalis
16S rDNA
T. forsythia
Serotype-a
Serotype-b
Serotype-c
Serotype-d
Serotype-e
Serotype-f
cdtA
cdtB
cdtC
fim A
prtC
prtH

Sequence

LKT2 5’-CTA GGT ATT GCG AAA CAA TTT G-3’
LKT3 5’-CCT GAA ATT AAG CTG GTA ATC-3’
Pg-F 5’-AGG CAG CTT GCC ATA CTG CG -3’
Pg-R 5’-ACT GTT AGC AAC TAC CGA TGT -3’
Tf-F 5’-GCG TAT GTA ACC TGC CCG CA -3’
Tf-R 5’-TGC TTC ACT GTC ACT TAT ACC T -3’
SeroA-F 5’ -GCA ATG ATG TAT TGT CTT CTT TTG GA -3’
SeroB-R 5’ -CTT CAG TTG AAT GGG GAT TGA CTA AAA C -3’
SeroB-F 5’ -CGG AAA TGG AAT GCT TGC -3’
SeroB-R 5’ -CTG AGG AAG CCT AGC AAT -3’
SeroC-F 5’ -AAT GAC TGC TGT CGG AGT -3’
SeroC-R 5’ -CGC TGA AGG TAA TGT CAG -3’
SeroD-F 5’ -TTA CCA GGT GTC TAG TCG GA -3’
SeroD-R 5’ -GGC TCC TGA CAA CAT TGG AT -3’
SeroE-F 5’ -CGT AAG CAG AAG AAT AGT AAA CGT -3’
SeroE-R 5’ -AAT AAC GAT GGC ACA TCA GAC TTT -3’
SeroF-F 5’ -AAA ATT TCT CAT CGG GAA TG -3’
SeroF-R 5’ -CCT TTA TCA ATC CAG ACA GC -3’
cdtA-F 5’-GGG GGA CTA GTG GAT GGA TCT AAG GAG AGA TAT AAT G -3’
cdtA-R 5’-GGG GGA GCT CTT AAT TAA CCG CTG TTG CTT CTA ATA CAG -3’
cdtB-F 5’-GGG GGA ATT CTA AGG AGT TTA TAT GCA ATG GGT AAA G -3’
cdtB-R 5’-GGG GGG AGC TCT TAG CGA TCA CGA ACA AAA CTA ACA G -3’
cdtC-F 5’-GGG GGG AAT TCT AGT TTT GTT CGT GAT CGC TAA GGA G -3’
cdtC-R 5’-GGG GGA CTA GTT AGC TAC CCT GAT TTC TTC GCA CCG -3’
fimA-F 5’-ATA ATG GAG AAC AGC AGG AA -3’
fimA-R 5’-TCT TGC CAA CCA GTT CCA TTG C -3’
prtc-F 5’-ACA ATC CAC GAG ACC ATC -3’
prtc-R 5’-TTC AGC CAC ACC GAG ACG -3’
prtH-F 5’-ATG AAG ATG CTT GAA GGC TTC -3’
prtH-R 5’-TTA CAA ATC TAC TCT CAA TTG G -3’

Product size (bp)
262
404
641
293
333
268
411
311
232
694
863
593
131
584
1,443

ชม. ทันตสาร ปีที่ 39 ฉบับที่ 2 2561

124

พีซอี าร์พนื้ ฐานโดยเพิม่ ความจ�ำเพาะของการตรวจหาเชือ้ ให้
มากขึ้น ล�ำดับไพรเมอร์ของเชื้อที่ศึกษาแสดงในตารางที่ 1
เมือ่ ดีเอ็นเอของเชือ้ ได้รบั การเพิม่ ปริมาณด้วยวิธพี ซี อี าร์ตาม
อุณหภูมิ เวลา และจ�ำนวนรอบทีเ่ หมาะสมกับเชือ้ แต่ละสาย
พันธุ์ (ตารางที่ 2) แล้ว น�ำมาตรวจวัดโดยวิธอี เี ล็คโตรโฟรีสสิ
(electrophoresis) บนวุน้ อะกาโรส (agarose gel) ความเข้ม
ข้นร้อยละ 1.2 ทีผ่ สมเอทิเดียม โบรไมด์ (ethidium bromide)
ปริมาณ 0.5 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร แถบดีเอ็นเอที่ถูก
แยกชั้ น ออกมาด้ ว ยวิ ธี อี เ ล็ ค โตรโฟรี สิ ส จะมองเห็ น ได้
ภายใต้แสงอัลตราไวโอเลต ซึง่ สามารถเทียบขนาดโมเลกุลของ
ดีเอ็นเอตัวอย่างกับ 1 kb DNA ladder (O’RangeRuler™,
Fermentas, Lithuania) ภายใต้เครื่อง ChemiDoc XRS
system (Bio-rad, CA, USA) ร่วมกับโปรแกรม Quantity

one 1-D analysis software (Bio-rad, CA, USA)

น�ำตัวอย่างที่ตรวจพบแบคทีเรีย มาตรวจหายีนสร้าง
ปัจจัยความรุนแรงต่อ โดยตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อแอกกรี
เกรทิแบคเทอร์ แอคทิโนมัยซีเทมโคมิแทนส์ น�ำมาตรวจหา
ซี โ รไทป์ เ อ บี ซี ดี อี ด้ ว ยวิ ธี พี ซี อ าร์ แ บบมั ล ติ เ พล็ ก ซ์
(Multiplex PCR)(24) และ ซีโรไทป์เอฟด้วยวิธีพีซีอาร์
พืน้ ฐาน(25) ไพรเมอร์ทนี่ ำ� มาใช้ศกึ ษาเชือ้ แอกกรีเกรทิแบคเทอร์
แอคทิโนมัยซีเทมโคมิแทนส์ ซีโรไทป์ต่าง ๆ ในการศึกษานี้
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ใช้ไพรเมอร์ทจี่ ำ� เพาะต่อส่วนดีเอ็นเอทีก่ ำ� หนดการสร้างโมเลกุล
บนผนังเซลล์ที่จ�ำเพาะต่อเชื้อซีโรไทป์นั้น ๆ ซึ่งอ้างอิงตาม
การศึกษาของ Suzuki และคณะ(24) ส�ำหรับเชือ้ แอกกรีเกรทิ
แบคเทอร์ แอคทิโนมัยซีเทมโคมิแทนส์ ซีโรไทป์เอถึงอี และ
การศึกษาของ Kaplan และคณะ(25) ส�ำหรับเชือ้ แอกกรีเกรทิ
แบคเทอร์ แอคทิโนมัยซีเทมโคมิแทนส์ ซีโรไทป์เอฟ ดังแสดง
ล�ำดับไพรเมอร์ในตารางที่ 1 การศึกษานี้ใช้ดีเอ็นเอของเชื้อ
แอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคทิโนมัยซีเทมโคมิแทนส์ซีโรไทป์
ต่าง ๆ ที่เป็นสายพันธุ์มาตรฐาน ซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยงใน
ห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ 6 ชนิด ได้แก่ ATCC 29523 (ซีโรไทป์ เอ)
ATCC 43718 (ซีโรไทป์ บี) ATCC 33384 (ซีโรไทป์ ซี)
IDH 781 (ซีโรไทป์ ดี) IDH 1705 (ซีโรไทป์ อี) และ SA
474 (ซีโรไทป์ เอฟ) เป็นตัวควบคุมว่าเป็นเชือ้ แบคทีเรียชนิด
นั้นจริง (positive control) และใช้น�้ำกลั่นเป็นตัวควบคุม
กรณีไม่พบเชื้อแบคทีเรีย (negative control) และตรวจหา
ยีนก�ำหนดการสร้างไซโตลีทัลดิสเทนดิง ท็อกซินโดยวิธีพีซี
อาร์พื้นฐานโดยใช้ไพรเมอร์ที่จ�ำเพาะต่อส่วนซีดีทีเอ บี และ
ซี(26) (ตารางที่ 1) โดยมีเชื้อแอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคทิโน
มัยซีเทมโคมิแทนส์สายพันธุ์มาตรฐาน ATCC 33384 เป็น
ตัวควบคุมผลบวกกรณีตรวจพบเชื้อและยีนซีดีทีเอ บีและซี
และใช้น�้ำกลั่นเป็นตัวควบคุมผลลบ

ตารางที่ 2 อุณหภูมิที่ใช้ในการศึกษา

Table 2 PCR temperature
Temperature
Start Denaturation Annealing
Primers
LKTA
96 °C
94 °C
55 °C
2 min
15 sec
30 sec
Serotype a-f
96 °C
94 °C
54 °C
2 min
15 sec
30 sec
96 °C
94 °C
65 °C
cdt A, B, C
2 min
2 min
1 min
16S rDNA,
94 °C
94 °C
50 °C
fimA, prtC
5 min
1 min
1 min
Tf 16S rDNA
95 °C
95 °C
60 °C
2 min
30 sec
1 min
95 °C
94 °C
58 °C
prtH
2 min
60 sec
40 sec

Extension
72 °C
1 min
72 °C
1 min
72 °C
2 min
72 °C
1.5 min
72 °C
1 min
72 °C
90 sec

Final
extension
72 °C
7 min
72 °C
10 min
72 °C
7 min
72 °C
7 min
72 °C
2 min
72 °C
10 min

Hold

Cycles

4 °C

36

4 °C

36

4 °C

28

4 °C

35

4 °C

26

4 °C

35
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ตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส น�ำ
มาตรวจหายีนฟิมเอ และยีนพีอาร์ทีซี โดยวิธีพีซีอาร์แบบ
มัลติเพล็กซ์(15) โดยมีล�ำดับไพร์เมอร์ดังแสดงในตารางที่ 1
และใช้เชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสสายพันธุ์มาตรฐาน
ATCC 33277 เป็นตัวส�ำหรับการควบคุมผลบวกกรณีตรวจ
พบเชือ้ และยีนฟิมเอ และยีนพีอาร์ทซี ี และใช้นำ�้ กลัน่ เป็นตัว
ควบคุมผลลบ
ตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อแทนเนอเรลลา ฟอร์ซัยเธีย
น�ำมาตรวจหายีนพีอาร์ทเี อชด้วยวิธพี ซี อี าร์พนื้ ฐาน(27) โดยมี
ล�ำดับไพรเมอร์ดงั แสดงในตารางที่ 1 และใช้เชือ้ แทนเนอเรลลา
ฟอร์ซยั เธียสายพันธุม์ าตรฐาน ATCC 43037 เป็นตัวควบคุม
ผลบวกกรณีตรวจพบเชื้อและยีนพีอาร์ทีเอช และใช้น�้ำกลั่น
เป็นตัวควบคุมผลลบ

ผลการศึกษา

กลุ่มตัวอย่าง 60 คน ประกอบด้วยกลุ่มผู้ป่วยโรค
ปริทนั ต์อกั เสบชนิดก้าวร้าวทัว่ ไป 20 คน โรคปริทนั ต์อกั เสบ
ชนิดเรือ้ รัง 20 คน และโรคเหงือกอักเสบจ�ำนวน 20 คน โดย
กลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคปริทนั ต์อกั เสบชนิดเรือ้ รังมีอายุเฉลีย่ มากทีส่ ดุ
ส่วนกลุ่มผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบชนิดก้าวร้าวและกลุ่ม
ผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบมีอายุเฉลี่ยใกล้เคียงกัน พบว่ากลุ่ม
ผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบชนิดก้าวร้าวมีค่าเฉลี่ยของร่องลึก
ปริทันต์มากกว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรัง
โดยค่าเฉลี่ยระดับการยึดเกาะของอวัยวะปริทันต์ไม่มีความ
แตกต่างกัน ส่วนระดับอนามัยช่องปากของผูป้ ว่ ยทัง้ สามกลุม่
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ไม่มีความแตกต่างกัน แต่พบว่ากลุ่มผู้ป่วยที่เป็นโรคปริทันต์
อักเสบทั้งชนิดก้าวร้าวและเรื้อรัง มีระดับการอักเสบของ
เหงือกที่มากกว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ รายละเอียด
ดังแสดงในตารางที่ 3
ผลการตรวจหาเชือ้ แอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคทิโนมัย
ซีเทมโคมิแทนส์ พบว่าในกลุ่มผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบชนิด
ก้าวร้าวนั้นพบเชื้อ 16 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 80 ส่วนกลุ่ม
ผูป้ ว่ ยโรคปริทนั ต์อกั เสบชนิดเรือ้ รัง พบเชือ้ 8 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 40 และกลุ่มผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบตรวจพบเชื้อ
9 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 45 ซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส�ำคัญทางสถิติ ความชุกของเชื้อแอกกรีเกรทิแบคเทอร์
แอคทิโนมัยซีเทมโคมิแทนส์ซโี รไทป์ต่าง ๆ นัน้ ตรวจพบซีโร
ไทป์เอ จ�ำนวน 11 ตัวอย่าง ซีโรไทป์บี จ�ำนวน 3 ตัวอย่าง
ซีโรไทป์ซี จ�ำนวน 20 ตัวอย่าง และซีโรไทป์เอฟ จ�ำนวน 1
ตัวอย่าง โดยมีตัวอย่างที่ไม่สามารถตรวจหาซีโรไทป์ได้
จ�ำนวน 2 ตัวอย่าง และตรวจไม่พบซีโรไทป์ดี และอีในการ
ศึกษาครั้งนี้
ในส่วนของยีนควบคุมการสร้างไซโตลีทัลดิสเทนดิง
ท็อกซิน ของเชือ้ แอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคทิโนมัยซีเทมโค
มิแทนส์ ตรวจพบเชื้อที่มีการสร้าง ซีดีทีเอ บี และซี ทั้ง 3
ยีนในกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบชนิดก้าวร้าว 9
ตัวอย่าง กลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคปริทนั ต์อกั เสบชนิดเรือ้ รัง 4 ตัวอย่าง
และกลุ่มผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ 4 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ
56.3 ร้อยละ 50 และ ร้อยละ 44.4 ตามล�ำดับ โดยไม่พบ
ความแตกต่างระหว่างกลุ่มผู้ป่วยอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ

ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลทางปริทันต์ของกลุ่มตัวอย่าง

Table 3

Demographic and periodontal characteristics of subjects
Aggressive
Chronic periodontitis
periodontitis
Mean age (years)
34.55 ± 9.33
52.89 ± 8.84
Mean clinical attachment level (mm.)
4.85 ± 1.66
4.35 ± 0.80
Mean pocket depth (mm.)
4.04 ± 0.71
3.64 ± 0.56
Mean bleeding index (%)
86.68 ± 16.70
87.38 ± 13.52
Mean plaque index (%)
78.14 ± 14.74
80.80 ± 13.17
* Mann Whitney U Test

Gingivitis

P value*

36.11 ± 17.6
70.27 ± 23.22
82.80 ±13.56

0.00*
0.69
0.06
0.04*
0.54
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ความชุกของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ใกล้เคียง
กันในกลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 กลุ่ม โดยตรวจพบเชื้อนี้ จ�ำนวน 17
ตัวอย่างในกลุ่มผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบชนิดก้าวร้าว 15
ตัวอย่างในกลุ่มผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรังและ 17
ตัวอย่างในกลุ่มผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ คิดเป็นร้อยละ 85,
75 และ 85 ตามล�ำดับ โดยไม่พบความแตกต่างระหว่างกลุม่
ผู้ป่วยอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
การตรวจหายีนก�ำหนดการสร้างฟิมเบรีย (ฟิมเอยีน)
และคอลลาจีเนส (พีอาร์ทีซียีน) ของเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส
จิงจิวาลิส พบว่าผูป้ ว่ ยโรคปริทนั ต์อกั เสบทัง้ ชนิดก้าวร้าวและ
ชนิดเรื้อรัง รวมถึงผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ มักมีเชื้อพอร์ไฟ
โรโมแนส จิงจิวาลิส ที่มียีนทั้งสองชนิด (ร้อยละ 58.8, 80
และ 52.9 ตามล�ำดับ) รองลงมาคือ ตรวจพบเชื้อที่มีพีอาร์ที
ซียนี เพียงอย่างเดียว และฟิมเอยีนเพียงอย่างเดียวตามล�ำดับ
ซึ่งไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
ส่วนการตรวจหาเชื้อแทนเนอเรลลา ฟอร์ซัยเธียนั้น
พบเชือ้ ในกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ป็นโรคปริทนั ต์อกั เสบชนิดก้าวร้าว
และโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรังในทุกตัวอย่าง และพบใน
กลุ่มโรคเหงือกอักเสบ 18 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 90
เมื่ อ ท� ำ การตรวจหายี น ก� ำ หนดการสร้ า งซิ ส เตอี น
โปรตีเอส (พีอาร์ทเี อชยีน) ของเชือ้ แทนเนอเรลลา ฟอร์ซยั เธีย
พบว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบชนิดก้าวร้าวตรวจพบ
พีอาร์ทีเอชยีน ร้อยละ 90 จากตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อนี้
ส่วนกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคปริทนั ต์อกั เสบชนิดเรือ้ รัง และกลุม่ ผูป้ ว่ ย
โรคเหงือกอักเสบ ตรวจพบพีอาร์ทีเอชยีน ร้อยละ 80 และ
ร้อยละ 72 ตามล�ำดับ โดยความแตกต่างนี้ไม่มีนัยส�ำคัญ
ทางสถิติ

บทวิจารณ์

การศึ กษานี้ มีวัตถุป ระสงค์เ พื่อศึก ษาความชุกของ
เชื้อแอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคทิโนมัยซีเทมโคมิแทนส์
เชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส และเชื้อแทนเนอเรลลา
ฟอร์ซัยเธีย และยีนก�ำหนดการสร้างปัจจัยความรุนแรงของ
เชื้อเหล่านี้ในผู้ป่วยชาวไทยที่มีสภาวะปริทันต์ที่แตกต่างกัน
จากผลการตรวจหาเชื้อแอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคทิ
โนมัยซีเทมโคมิแทนส์ ในคราบจุลินทรีย์ใต้เหงือกของกลุ่ม
ตัวอย่าง พบว่า ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคปริทนั ต์อกั เสบชนิดก้าวร้าว
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นั้นตรวจพบเชื้อแอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคทิโนมัยซีเทม
โคมิแทนส์ ร้อยละ 80 ของจ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง ขณะกลุ่ม
ผูป้ ว่ ยโรคปริทนั ต์อกั เสบชนิดเรือ้ รังและกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเหงือก
อักเสบตรวจพบเพียง ร้อยละ 40 และ 45 ของจ�ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง ตามล�ำดับ ความชุกของเชื้อแอกกรีเกรทิแบคเทอร์
แอคทิโนมัยซีเทมโคมิแทนส์ ทีพ่ บนีส้ อดคล้องกับการศึกษา
ส่วนใหญ่ทมี่ กั มีการตรวจพบเชือ้ ชนิดนีไ้ ด้สงู ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรค
ปริทนั ต์อกั เสบชนิดก้าวร้าว(28,29) และตรวจพบความชุกได้ตำ�่
ในกลุ่มผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรัง(28,30) อย่างไรก็ดี
มีบางศึกษาที่ไม่พบความแตกต่างของการตรวจพบเชื้ อ
แอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคทิโนมัยซีเทมโคมิแทนส์ ระหว่าง
กลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคปริทนั ต์อกั เสบชนิดก้าวร้าวและกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรค
ปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรัง(29,31)
ส�ำหรับความชุกของเชือ้ แอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคทิ
โนมัยซีเทมโคมิแทนส์ซีโรไทป์ต่าง ๆ นั้น ตรวจพบซีโรไทป์ซี
มากที่สุด รองลงมาคือ ซีโรไทป์เอและบี ส่วนซีโรไทป์เอฟ
นัน้ ตรวจพบเพียง 1 ตัวอย่าง ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาส่วน
ใหญ่ที่มักตรวจพบเชื้อแอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคติโนมัยซี
เทมโคมิแทนส์ซโี รไทป์เอ บีและซี ได้มากกว่าซีโรไทป์อนื่ (32-34)
โดยการศึกษาในประเทศทางเอเชียนั้นส่วนใหญ่พบเชื้อ
แอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคติโนมัยซีเทมโคมิแทนส์ซโี รไทป์ซี
มากกว่าซีโรไทป์อื่น(34-36) ในการศึกษาครั้งนี้ไม่พบความ
สัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบเชื้อแอกกรีเกรทิแบคเทอร์
แอคติโนมัยซีเทมโคมิแทนส์ซโี รไทป์ตา่ ง ๆ กับสภาวะปริทนั ต์
ของกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งตรงกับการศึกษาในกลุ่มประชากรทาง
ภาคกลาง(37) และภาคใต้(34) ของประเทศไทย รวมไปถึงหลาย
การศึกษาที่ไม่พบความสัมพันธ์เช่นกัน(35,38)
ในการตรวจหายีนก�ำหนดการสร้างไซโตลีธลั ดิสเทนดิง
ท็อกซินของเชื้อแอกกรีเกรทิแบคเทอร์ แอคทิโนมัยซีเทมโค
มิแทนส์ พบว่าไม่มีความแตกต่างของการตรวจพบยีนนี้ใน
กลุ่มตัวอย่างทั้งสามกลุ่ม อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่ากลุ่ม
ผูป้ ว่ ยโรคปริทนั ต์อกั เสบชนิดก้าวร้าวมีรอ้ ยละของการตรวจ
พบยีนก�ำหนดการสร้างไซโตลีธัลดิสเทนดิงท็อกซินทั้งชนิด
เอ บี ซีมากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบ
ชนิดเรื้อรัง และกลุ่มผู้ป่วยโรคเหงือกอักเสบ ตามล�ำดับ
ผลการศึกษาครัง้ นีค้ ล้ายคลึงกับการศึกษาของ Tan และคณะ
ที่พบความชุกของยีนก�ำหนดการสร้างไซโตลีธัลดิสเทนดิง
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ท็อกซินในกลุ่มผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบชนิดก้าวร้าวสูงกว่า
กลุ่มผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรัง ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า
ไซโตลีธัลดิสเทนดิงท็อกซิน มีความสัมพันธ์กับโรคปริทันต์
อักเสบชนิดก้าวร้าวมากกว่าชนิดเรื้อรัง(10) อย่างไรก็ตาม มี
การศึ ก ษาที่ พ บยี น ก� ำ หนดการสร้ า งไซโตลี ธั ล ดิ ส เทนดิ ง
ท็อกซิน สูงถึงร้อยละ 85 จากกลุ่มตัวอย่างจากประเทศ
บราซิล เคนยา ญี่ปุ่น และสวีเดน ที่มีสภาวะปริทันต์ที่
แตกต่างกัน โดยพบว่าการตรวจพบยีนก�ำหนดการสร้าง
ไซโตลีธัลดิสเทนดิงท็อกซินนั้นไม่มีความสัมพันธ์กับสภาวะ
ปริทันต์(39)
ผลการศึกษาเกีย่ วกับความชุกของเชือ้ พอร์ไฟโรโมแนส
จิงจิวาลิส พบว่าไม่มีความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสามกลุ่ม เนื่องจากเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส มี
บทบาทส�ำคัญอย่างมากในการเกิดโรคปริทนั ต์อกั เสบทัง้ ชนิด
ก้าวร้าวและชนิดเรื้อรัง(40) นอกจากนี้เชื้อพอร์ไฟโรโมแนส
จิ ง จิ ว าลิ ส ยั ง ถู ก ตรวจพบได้ ใ นผู ้ ป ่ ว ยโรคเหงื อ กอั ก เสบ
เช่นกัน(41) กลุ่มตัวอย่างที่ถูกน�ำมาศึกษาครั้งนี้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างทีม่ รี ะดับการอักเสบของอวัยวะปริทนั ต์คอ่ นข้างมาก
ดังนั้นจึงอาจมีผลต่อการตรวจพบเชื้อชนิดนี้ในผู้ป่วยโรค
เหงือกอักเสบ
การตรวจหายีนก�ำหนดการสร้างฟิมเบรีย และยีน
ก�ำหนดการสร้างเอนไซม์คอลลาจีเนสของเชื้อพอร์ไฟโร
โมแนส จิงจิวาลิส พบว่าในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคปริทนั ต์อกั เสบชนิด
เรื้อรัง ตรวจพบยีนก�ำหนดการสร้างฟิมเบรียร่วมกับยีน
ก�ำหนดการสร้างเอนไซม์คอลลาจีเนส สูงถึงร้อยละ 80 ของ
ตัวอย่างที่ตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส ในขณะ
ที่กลุ่มตัวอย่างโรคปริทันต์อักเสบชนิดก้าวร้าวและกลุ่ม
ตัวอย่างโรคเหงือกอักเสบ ตรวจพบความชุกของยีนทั้งสอง
ชนิดนี้ร่วมกันร้อยละ 58.8 และ 52.9 ตามล�ำดับ อาจเป็น
ไปได้ว่าเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิสมีบทบาทต่อการเกิด
และการด�ำเนินโรคปริทันต์อักเสบชนิดเรื้อรังมากกว่าโรค
ปริทันต์อักเสบชนิดก้าวร้าว(3,4,42) นอกจากนี้ การศึกษาของ
Wu และคณะ(15) พบว่าการตรวจพบเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส
จิงจิวาลิสร่วมกับยีนทั้งสองชนิดนี้สัมพันธ์กับความลึกของ
ร่องลึกปริทันต์ และระดับการอักเสบของอวัยวะปริทันต์
อย่างมาก ซึ่งการศึกษาครั้งนี้พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีค่าเฉลี่ย
ระดับการอักเสบของอวัยวะปริทันต์สูง จึงอาจเพิ่มโอกาส
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การตรวจพบเชื้อนี้ร่วมกับยีนก�ำหนดการสร้างปัจจัยความ
รุนแรงทั้งสองชนิดร่วมกันในกลุ่มผู้ป่วยทั้งสามกลุ่ม อย่างไร
ก็ดี ฟิมเบรียที่ถูกตรวจพบในเชื้อพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส
นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 6 กลุ่มตามล�ำดับนิวคลีโอไทด์ที่
แตกต่างกัน คือ ฟิมเบรียชนิดที่ 1-5 และกลุ่มฟิมเบรียชนิด
ที่ 1b (type I-V, Ib) มีหลายการศึกษาพบว่าฟิมเบรียชนิด
ที่ 2 (type II) มีความสามารถในการเกาะและบุกรุกเข้าสู่
ผนังเซลล์ของเนือ้ เยือ่ ในช่องปากได้ดี ซึง่ แสดงให้เห็นถึงความ
รุนแรงในการก่อโรคมากกว่าฟิมเบรียชนิดอื่น จึงเป็นสิ่งที่
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า ความหลากหลายของฟิ ม เบรี ย นี้ มี ค วาม
สัมพันธ์ในการเกิดโรคปริทนั ต์อกั เสบ(43-45) ส�ำหรับฟิมเบียยีน
ที่ถูกน�ำมาศึกษาครั้งนี้ เป็นฟิมเบียยีนชนิดที่ 1 จึงอาจท�ำให้
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ ต รวจไม่ พ บความสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ การ
ท�ำลายของอวัยวะปริทันต์ได้
ด้ า นความชุ ก ของเชื้ อ แทนเนอเรลลา ฟอร์ ซั ย เธี ย
พบว่าในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคปริทนั ต์อกั เสบชนิดก้าวร้าวและเรือ้ รัง
ตรวจพบเชื้อนี้ร้อยละ 100 ส่วนในกลุ่มผู้ป่วยโรคเหงือก
อักเสบนั้นตรวจพบเชื้อนี้ร้อยละ 90 ซึ่งผลการศึกษานี้
สอดคล้องกับหลายการศึกษาทีพ่ บความชุกของเชือ้ แทนเนอ
เรลลา ฟอร์ซัยเธียสูงเมื่อเทียบกับเชื้อก่อโรคปริทันต์ชนิด
อื่น(4,46,47) นอกจากนี้ยังพบว่าการตรวจพบเชื้อนี้ไม่สัมพันธ์
กั บ สภาวะปริ ทั น ต์ ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ การศึ ก ษาที่ เ คยมี ม า
เช่นกัน(48)
เมื่อท�ำการตรวจหายีนก�ำหนดการสร้างซิสเตอีส
โปรตีเอสของเชือ้ แทนเนอเรลลา ฟอร์ซยั เธีย พบว่า ความชุก
ของการตรวจพบยีนนี้เป็นร้อยละ 90 ในกลุ่มโรคปริทันต์
อักเสบชนิดก้าวร้าว ร้อยละ 80 ในกลุ่มผู้ป่วยโรคปริทันต์
อักเสบชนิดเรือ้ รัง และร้อยละ 72.2 ในกลุม่ ผูป้ ว่ ยโรคเหงือก
อักเสบ โดยความแตกต่างนี้ไม่มีนัยส�ำคัญทางสถิติ อย่างไร
ก็ตาม พบว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบชนิดก้าวร้าวนั้นมี
แนวโน้มของการตรวจพบยีนนี้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่น
ซึ่ ง อาจแสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ข องเชื้ อ แทนเนอเรลลา
ฟอร์ซัยเธีย ที่มียีนก�ำหนดการสร้างซีสเตอีน โปรตีเอส กับ
ความรุนแรงของโรคปริทนั ต์อกั เสบ ซึง่ เป็นไปในทิศทางเดียว
กับผลการศึกษาของ Tan และคณะ ทีพ่ บว่าเชือ้ แทนเนอเรลลา
ฟอร์ซัยเธียที่มียีนก�ำหนดการสร้างซีสเตอีน โปรตีเอส ถูก
ตรวจพบในกลุ่มผู้ป่วยโรคปริทันต์อักเสบมากกว่ากลุ่มที่ไม่
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เป็นโรคอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ(49) รวมถึงการศึกษาของ
Hamlet และคณะ ที่พบว่าในกลุ่มผู้ที่ตรวจพบเชื้อแทนเนอ
เรลลา ฟอร์ซยั เธีย ทีม่ ยี นี ก�ำหนดการสร้างซีสเตอีน โปรตีเอส
นั้น มีความสัมพันธ์กับการเกิดและการด�ำเนินโรคปริทันต์
เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ตรวจไม่พบยีนนี้ (27,50) อย่างไรก็ตาม
การศึกษาของ van der Reijden และคณะ ไม่พบความ
สัมพันธ์ระหว่างการตรวจพบยีนนี้กับโรคปริทันต์อักเสบ(48)
การศึกษานีม้ ขี อ้ จ�ำกัดของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ จี ำ� นวนน้อย
เนื่องจากโรคปริทันต์อักเสบชนิดก้าวร้าวเป็นโรคปริทันต์
อักเสบที่พบได้น้อย โดยมีความชุกเพียงร้อยละ 0.1-0.2 ใน
ประชากรคอเคเชียน และร้อยละ 1-5 ในกลุ่มประชากร
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แอฟริกันและแอฟริกันอเมริกัน(51) ส่วนในประชากรเอเชีย
นั้น Kowashi และคณะ(52) รายงานการส�ำรวจในกลุ่ม
นักศึกษามหาวิทยาลัยนางาซากิ ประเทศญีป่ นุ่ พบเพียงร้อย
ละ 0.47 (52) โดยยั ง ไม่ มี ร ายงานความชุ ก ของโรคนี้ ใ น
ประเทศไทย ดังนั้นการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโรคปริทันต์
อักเสบชนิดก้าวร้าวจึงท�ำได้ยาก การเพิม่ จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่าง
ให้มากขึ้นอาจท�ำให้ทราบถึงบทบาทของแบคทีเรียก่อโรค
ปริทันต์ทั้งสามชนิดรวมถึงยีนก�ำหนดการสร้างปัจจัยความ
รุนแรงทีม่ ผี ลต่อกระบวนการเกิดและการด�ำเนินโรคปริทนั ต์
อักเสบอย่างชัดเจนต่อไป

ตารางที่ 4 ความชุกของเชือ้ แบคทีเรียก่อโรคปริทนั ต์ทงั้ 3 ชนิด และยีนก�ำหนดการสร้างปัจจัยความรุนแรง จ�ำแนกตามชนิดของ โรคปริทนั ต์

Table 4

Prevalence of the three periodontal pathogens and virulence factor producing genes according to periodontal
status
Aggressive periodontitis Chronic periodontitis
Gingivitis
p value*
N (%)
N (%)
N (%)
16 (80)
8 (40)
9 (45)
0.011*
A. actinomycetemcomitans
Serotype A
7
0
4
Serotype B
0
2
1
Serotype C
10
6
4
Serotype D
0
0
0
Serotype E
0
0
0
Serotype F
1
0
0
Non-serptypable
0
2
0
9 (56.2)
4 (50)
4 (50)
0.827
Cdt a+ b+ c+
17 (85)
15 (75)
17 (85)
0.641
P. gingivalis
10 (58.8)
12 (80)
9 (52.9)
0.255
fimA+, prtC+
2 (11.8)
0 (0)
2 (11.8)
fimA+, prtC5 (29.3)
2 (13.3)
5 (29.4)
fimA-, prtC+
0 (0)
1 (6.7)
1 (5.9)
fimA-, prtC20 (100)
20 (100)
18 (90)
0.126
T. forsythia
18 (90)
16 (80)
13 (72.2)
0.374
prtH+
13 (65)
6 (30)
9 (45)
0.084
Aa+ Pg+ Tf+
*Chi-square test
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