
 
 

6 

บทที ่2 
 

สรุปสาระส าคัญจากเอกสารทีเ่กีย่วข้อง 
 

         การศึกษาเก่ียวกบัโรคปริทนัต์ในระยะแรก เช่ือว่าเกิดจากเช้ือแบคทีเรียเพียงอย่างเดียว      
แต่ต่อมาเม่ือมีการพฒันาความรู้ในงานวิจยัเพิ่มมากข้ึน พบว่าพยาธิก าเนิดของโรคปริทนัต์เกิดจาก
ปัจจยัหลายดา้น โดยเร่ิมจากเช้ือท่ีเป็นสาเหตุของการเกิดโรค ได้แก่ เช้ือแบคทีเรียชนิดท่ียอ้มติดสี   
แกรมลบ ไม่อาศยัออกซิเจนในการเจริญ หรืออาศยัออกซิเจนเล็กน้อยในการเจริญ (gram-negative, 
anaerobic or microaerophilic bacteria) ท่ีมายึดเกาะและตั้งถ่ินฐานบนพื้นผิวแข็งบริเวณใกลข้อบ
เหงือกหรือใตข้อบเหงือก จากการประชุมทางคลินิกปริทนัตวิทยาระดบันานาชาติในปี 1996 (World 
Workshop on Clinical Periodontics 1996) สรุปวา่เช้ือท่ีเป็นสาเหตุส าคญัของโรคปริทนัตอ์กัเสบ คือ 
เช้ือพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส (Porphyromonas gingivalis) เช้ือแทนเนอเรลลา ฟอร์ซัยเธีย 
(Tannerella forsythia) และเช้ือแอกติโนบาซิลสั แอคทิโนมยัซีเต็มโคมิแทนส์ (Actinobacillus 
actinomycetemcomitans) ซ่ึงปัจจุบนัถูกเรียกวา่เช้ือแอกกรีเกติแบคเตอร์ แอคทิโนมยัซีเต็มโคมิแทนส์ 
(Aggregatibacter actinomycetemcomitans) ซ่ึงไปกระตุน้ระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย ท าให้มีการ
สร้างสารส่ือกลางการอกัเสบต่างๆ และเกิดการตอบสนองในรูปของการท าลายเน้ือเยื่อและกระดูก 
เบา้ฟัน ซ่ึงกระบวนการท่ีกล่าวมาน้ีมีปัจจยัอ่ืนท่ีเขา้มาเก่ียวขอ้งดว้ย ไดแ้ก่ ปัจจยัทางพนัธุกรรมและ
สภาวะแวดลอ้ม ผลลพัธ์ท่ีไดคื้อ อาการแสดงทางคลินิกของโรค รวมไปถึงการด าเนินของโรคดว้ย 
(Page และ Kornman, 1997) ( Kornman, 2008)  ดงัภาพ 4 
 

 
 

ภาพ 4 แผนภูมิแสดงการเกิดโรคปริทนัตอ์กัเสบ 
(แหล่งท่ีมาจาก Kornman, 2008) 
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 กลไกในการเกิดโรคปริทนัต์ เร่ิมมาจากแบคทีเรียสายพนัธ์ุต่างๆ ท่ีเป็นสารเร้าต่อต้าน 
(antigen) ท่ีอยู่ในคราบจุลินทรียเ์ขา้สู่ร่างกายผ่านทางร่องเหงือก จากนั้นร่างกายมีกลไกการต่อตา้น 
ไดแ้ก่ การหลุดลอกออกของเซลล์เยื่อบุผิว (epithelial shedding) การชะลา้งของน ้ าลายและน ้ าเหลือง
เหงือก (gingival crevicular fluid) เป็นตน้ โดยท่ีเช้ือแต่ละชนิดมีความสามารถในการรุกรานดว้ย
กลไกและผลผลิตของเช้ือท่ีแตกต่างกนั เช่น ไลโปโพลีแซคคาไรด์ (lipopolysaccharide หรือ LPS)   
ท่ีพบไดใ้นแบคทีเรียชนิดท่ียอ้มติดสีแกรมลบ และฟิมเบรีย (frimbria) ท่ีช่วยในการยึดเกาะกบัเซลล ์
เยื่อบุผิว  เป็นตน้ โดยผลผลิตของแบคทีเรียเหล่าน้ีกระตุน้ให้เกิดการหลัง่สารต่างๆ ออกมาจากเซลล์
เยือ่บุผวิ เช่น IL-1 และ TNF-α เป็นตน้ ส่งผลใหเ้กิดการเหน่ียวน าให้เซลล์อกัเสบชนิดต่างๆ เขา้มายงั
บริเวณท่ีมีการติดเช้ือ โดยเซลล์อกัเสบในระยะเบ้ืองตน้ท่ีมีความส าคญั คือ เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิด 
นิวโทรฟิล (neutrophil) ท่ีท าหนา้ท่ีก าจดัเช้ือแบคทีเรียบริเวณร่องเหงือก (ภาพ 5 A)  เม่ือเช้ือแบคทีเรีย
และผลผลิตต่างๆ ของเช้ือรุกล ้ าเขา้มาบริเวณเน้ือเยื่อยึดต่อ (connective tissue) สารส่ือกลางการ
อักเสบท่ีสร้างจากเซลล์เยื่อบุผิวจะเหน่ียวน าให้เซลล์อักเสบชนิดต่างๆ เข้ามาบริเวณน้ี ได้แก่       
เซลล์โมโนไซต ์(monocyte) แมคโครฟาจ (macrophage) เซลล์สร้างเส้นใย (fibroblast) และแมสต์
เซลล์ (mast cell)  เป็นตน้  เพื่อท าหนา้ท่ีในการสร้างและปลดปล่อยสารส่ือกลางการอกัเสบและ
เอนไซมต่์างๆ ท่ีส่งผลต่อการท าลายเซลล์แบคทีเรีย ดงัภาพ 5 B นอกจากนั้นสารต่างๆ ท่ีถูกสร้างข้ึน 
เช่น  IL-1β, TNF-α, histamine รวมไปถึงผลผลิตของเช้ือแบคทีเรียต่างๆ สามารถกระตุน้เซลล์ของ
ผนงัหลอดเลือดให้สร้างโมเลกุลท่ีท าหนา้ท่ีในการยึดติดระหวา่งเซลล์ของผนงัหลอดเลือดและเซลล ์   
เม็ดเลือดขาว เช่น  พี ซีเลคทิน (P-selectin) อี ซีเลคทิน (E-selectin) และอินเตอร์เซลลูลาร์ แอดฮีชนั 
โมเลกุล (Intercellular adhesion molecules หรือ ICAMs) เป็นตน้ ส่งผลให้เซลล์เม็ดเลือดขาวสามารถ
ออกมานอกหลอดเลือดและเคล่ือนท่ีมายงับริเวณท่ีมีการอกัเสบตามความเขม้ขน้ของสารส่ือกลางการ
อกัเสบท าใหเ้กิดการท าลายเช้ือแบคทีเรียได ้(ภาพ 5 C) (Madianos และคณะ, 2005) 
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ภาพ 5 กลไกท่ีระบบภูมิคุม้กนัของร่างกายตอบสนองต่อโรคปริทนัต ์
(แหล่งท่ีมาจาก Madianos และคณะ, 2005) 

 

5 C 

5 B 

5 A 



 
 

8 

โดยสารส่ือกลางการอกัเสบท่ีมีบทบาทในการท าลายอวยัวะปริทนัต์ ไดแ้ก่ ไซโทไคน์ชนิด
ต่างๆ (ภาพ 6) ซ่ึงสามารถน าไปสู่การกระตุน้ระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย ทั้งระบบภูมิคุม้กนัท่ีมีมาแต่
ก าเนิดและเกิดข้ึนภายหลงั (innate and adaptive immune response) ส่งผลให้เกิดการท าลายเช้ือ
แบคทีเรียรวมทั้งอวยัวะปริทนัต ์(Kinane และคณะ, 2011) 

 

 
 

ภาพ 6 ไซโทไคน์ต่างๆ ท่ีมีบทบาทในการเกิดโรคปริทนัต ์
(แหล่งท่ีมาจาก Kinane และคณะ, 2011) 
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นอกจากไซโทไคน์ต่างๆ ท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัมีโมเลกุลอ่ืนท่ีมีบทบาทในการท าลายอวยัวะ    
ปริทนัตอี์ก เช่น  RANKL และ OPG  เป็นตน้ โดย RANKL มีบทบาทในการสร้างเซลล์สลายกระดูก 
ส่วน OPG มีบทบาทในการยบัย ั้ง RANKL ท าให้ลดการสร้างเซลล์สลายกระดูก จากการศึกษาทาง
คลินิกพบวา่ระดบัของ RANKL และ OPG มีความสัมพนัธ์กบัค่าทางคลินิกของโรคปริทนัต ์อนัไดแ้ก่ 
ร่องลึกปริทนัต ์ นอกจากนั้นยงัพบวา่ค่า RANKL ต่อ OPG ในผูป่้วยโรคปริทนัตอ์กัเสบมีค่ามากกวา่
กลุ่มควบคุมท่ีไม่เป็นโรค (Crotti และคณะ, 2003)  ในปี ค.ศ. 2007 Bostanci และคณะ ท าการวดั
ระดบัของ RANKL และ OPG ในน ้ าเหลืองเหงือกของผูป่้วยโรคปริทนัตอ์กัเสบ พบวา่ค่า RANKL 
ต่อ OPG มีความสัมพนัธ์กบัความรุนแรงของโรค โดยเทียบกบัความลึกของร่องลึกปริทนัต ์โดยจะมี
ค่ามากข้ึนในผูป่้วยโรคปริทนัต์อกัเสบชนิดเร้ือรังและโรคปริทนัต์อกัเสบชนิดกา้วร้าว มากกว่าใน
ผูป่้วยโรคเหงือกอกัเสบและกลุ่มควบคุมท่ีไม่เป็นโรค (Bostanci และคณะ, 2007) 

จากการศึกษาท่ีผา่นมาจะเห็นไดว้า่มีสารหลายชนิดท่ีส่งผลต่อกระบวนการสร้างและท าลาย
อวยัวะปริทนัตโ์ดยเฉพาะกระดูกเบา้ฟัน ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการสร้างเซลลส์ลายกระดูก โดยกระบวนการ
น้ีเร่ิมจากการท่ีเซลล์ในกลุ่มโมโนไซต์-แมคโครฟาจ (monocyte-macrophage) ท่ีเรียกว่าแกรนูโล
ไซต-์แมคโครฟาจ โคโลนี ฟอร์มมิง ยนิูต (granulocyte-macrophage colony-forming unit หรือ  CFU-
GM) ท่ีถูกกระตุน้โดยโกรวธ์ แฟคเตอร์ (growth factor) หลายชนิด ท่ีส าคญัได้แก่ แมคโครฟาจ 
โคโลนี สติมูเลติง แฟคเตอร์ (macrophage-colony-stimulating factor หรือ M-CSF) กระตุน้ให้เกิด
การเจริญและป้องกนัการเกิดการตายแบบอะพอพโตซิส (apoptosis) ในช่วงแรกของการสร้างเซลล์
สลายกระดูก (A ในภาพ 7) จากนั้นจะมี RANKL เป็นสารส่ือกลางเร่ิมตน้ในการสร้างเซลล์สลาย
กระดูก (B ในภาพ 7 )  โดยยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนรูปร่างไปเป็นเซลล์สลายกระดูก 
เช่น IL-1 และพรอสตาแกลนดินส์ (prostaglandins) เป็นตน้ (C ในภาพ 7)  นอกจากนั้นยงัพบวา่มีสาร
อีกชนิดหน่ึงท่ีมีผลต่อกระบวนการสร้างเซลล์สลายกระดูกอีก สารดังกล่าวได้แก่ ADAM 8 
(Roodman, 2006)  
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ภาพ 7 ภาพจ าลองแสดงการสร้างเซลลส์ลายกระดูก 
(แหล่งท่ีมาจาก Roodman, 2006) 

 
ADAM หรือ A Disintegrin And Metalloproteases เป็นโปรตีนท่ีทอดผา่นเยื่อหุ้มเซลล์ชนิด 

ท่ี 1 (type 1 transmembrane protein) พบไดท่ี้ผิวเซลล์หลายชนิด เช่น เม็ดเลือดขาวชนิดนิวโทรฟิล
และแมคโครฟาจ เป็นตน้  ADAM ท าหนา้ท่ีหลายอย่างแตกต่างกนัไปตามชนิดของ ADAM โดยมี
หนา้ท่ีส าคญัในกระบวนการทางชีววทิยาของเซลลต่์างๆ เช่น กระบวนการติดต่อส่ือสารระหวา่งเซลล ์
หรือระหวา่งเซลล์กบัแมทริกซ์นอกเซลล ์ รวมทั้งกระบวนการปฏิสนธิ (fertilization) กระบวนการ
สร้างเส้นประสาท (neurogenesis) การย่อยสารต่างๆ ในแมทริกซ์นอกเซลล์ และการหลุดออกของ
โปรตีนบนเยือ่หุม้เซลลห์ลายชนิด (Yamamoto และคณะ, 1999) 

โปรตีนในตระกูลของ ADAM ถูกแบ่งออกตามหนา้ท่ีท่ีแตกต่างกนัในแต่ละเซลล์ท่ี ADAM 
เขา้ไปมีบทบาท โดยมกัพบ ADAMs 1-7 ในอวยัวะสืบพนัธ์ุ  ADAM เหล่าน้ีจึงมีบทบาทส าคญัใน
การรวมกนัของอสุจิและไข่ (sperm-egg fusion)  รวมทั้งมีบทบาทในการสร้างอสุจิดว้ย  ADAM 9 
พบไดใ้นหลายอวยัวะ เช่น ปอด  ส่วน ADAM 12 และ ADAM 19 พบในกลา้มเน้ือในระยะท่ีเป็น   
ตวัอ่อนและในกระดูกตั้งแต่ระยะท่ีเป็นตวัอ่อนถึงวยัผูใ้หญ่  ADAM 17 หรือ TACE (tumor necrosis 
factor α converting enzyme) และ ADAM 10 มีหนา้ท่ีส าคญัในกระบวนการสร้าง TNF-α บนเยื่อหุ้ม
เซลล์ โดยชนิด ลกัษณะ จ านวนกรดอะมิโน และหนา้ท่ีของ ADAM แต่ละตวัมีความแตกต่างกนัไป
ตามชนิด ดงัแสดงในตารางท่ี 1 (Yamamoto และคณะ, 1999) 

 
 
 

C 
B 

A 
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ตารางที ่1 ชนิด ลกัษณะ จ านวนกรดอะมิโน และหนา้ท่ีของ ADAM 
(แหล่งท่ีมาจาก Yamamoto และคณะ, 1999) 

 

 
 

จากโครงสร้างของ ADAM สามารถแบ่ง ADAM ออกเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนท่ีอยูภ่ายนอก
เซลล์ คือส่วนปลายด้านหมู่อะมิโน (N-terminus) ซ่ึงประกอบไปด้วยโปรเปปไทด์  โดเมน 
(propeptide domain) เมทลัโลโปรตีเอส โดเมน (metalloprotease domain) ดิสอินเทกริน โดเมน 
(disintegrin domain) และซิสเทอีน ริช โดเมน (cystein-rich domain)  ส่วนท่ีอยูร่ะหวา่งเยื่อหุ้มเซลล์
และส่วนท่ีอยู่ภายในเซลล์ คือส่วนปลายด้านหมู่คาร์บอกซิล (C-terminus) ประกอบไปด้วย             
ไซโตพลาสมิก โดเมน (cytoplasmic domain) ท าหนา้ท่ีในการส่งสัญญาณเขา้สู่ภายในเซลล์ (ภาพ 8) 
(Edwards และคณะ, 2008)       

ในการท างานของ ADAM เร่ิมจากมีการหลุดออกของส่วนโปรเปปไทด์ โดเมน จากการ
กระตุน้ของสารต่างๆ แลว้แต่ชนิดของ ADAM ท าให้ส่วนเมทลัโลโปรตีเอส โดเมนเปิดออกและ
ส่งผลใหเ้มทลัโลโปรตีเอสท างานได ้จึงเกิดการตดัโปรตีนอ่ืนๆ ท่ีอยูบ่ริเวณเยื่อหุ้มเซลล์อยา่งจ าเพาะ
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ต่อเมทลัโลโปรตีเอสนั้นๆ ท าให้เกิดการหลุดออกของโปรตีนบนเยื่อหุ้มเซลล์ เช่น TNF-α เป็นตน้ 
ดงัภาพ 8 (Edwards และคณะ, 2008)       

 

 
ภาพ 8 ภาพจ าลองแสดงการท างานของ ADAM 

(แหล่งท่ีมาจาก Edwards และคณะ, 2008) 
 

ADAM 8 หรือ CD156 หรือ MS2 เป็นโปรตีนท่ีทอดผา่นผนงัเซลล์ชนิดท่ี 1 ท่ีพบมากใน
เซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซตแ์ละสามารถพบไดใ้นเซลล์อ่ืนๆ เช่น แกรนูโลไซต ์(granulocytes) 
และบีลิมโฟไซต์ (B-lymphocytes) โดยพบยีนท่ีสร้าง ADAM 8 บนโครโมโซมของมนุษยใ์น
ต าแหน่งท่ี 10q26.3 (Yoshiyama และคณะ, 1997)     

ADAM 8 มีโครงสร้างเป็นกรดอะมิโน 824 ตวั ดงัแสดงในภาพ 9 ท่ีแยกส่วนต่างๆ ออกดว้ย
สีท่ีแตกต่างกนั  เรียงล าดบัดงัน้ี สีส้มคือซิกแนลเปปไทด์ สีน ้ าตาลคือโปรเปปไทด์ โดเมน สีเขียวเขม้
คือเมทลัโลโปรตีเอส โดเมน สีฟ้าคือดิสอินเทกริน โดเมน สีเขียวอ่อนคือซิสเทอีนริช โดเมน สีเหลือง
คืออิพิเดอมลัโกรวธ์แฟคเตอร์โดเมน สีม่วงอ่อนคือส่วน พรีทรานสเมมเบรน สีน ้ าเงินคือส่วนท่ีอยูใ่น
ไซโตพลาสซึม และสีม่วงคือ Src homology โดเมน (Yamamoto และคณะ, 1999)                                    
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ภาพ 9 ล าดบักรดอะมิโนของ ADAM 8 
(แหล่งท่ีมาจาก Yamamoto และคณะ, 1999) 

 
มีการศึกษาเก่ียวกบั ADAM 8 และการสร้างเซลล์สลายกระดูกในห้องทดลอง เม่ือเล้ียงเซลล์

สลายกระดูกดว้ยอาหารเล้ียงเซลลท่ี์มีความเขม้ขน้ของ ADAM 8 ท่ีแตกต่างกนั พบวา่สามารถกระตุน้
การสร้างเซลลส์ลายกระดูกไดใ้นกรณีท่ีอาหารเล้ียงเซลล์มีความเขม้ขน้ของ ADAM 8 ท่ีมากข้ึน โดย
มีลกัษณะสอดคลอ้งไปตามความเขม้ขน้ของ ADAM 8 ดงัภาพ 10 (Choi และคณะ, 2001)  
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ภาพ 10 การสร้างเซลลส์ลายกระดูกท่ีเพิ่มตามความเขม้ขน้ของ ADAM 8 
แกน x คือ ความเขม้ขน้ของ ADAM 8 แกน y คือ จ านวนเซลลส์ลายกระดูก 

(แหล่งท่ีมาจาก Choi และคณะ, 2001) 
 

อีกทั้งเม่ือเล้ียงเซลล์โมโนไซตใ์นความเขม้ขน้ของ ADAM 8 ท่ีแตกต่างกนั พบวา่ ADAM 8 
สามารถกระตุน้ให้เซลล์ดงักล่าวเปล่ียนไปเป็นเซลล์สลายกระดูกไดโ้ดยตรวจจากความสามารถใน
การท าลายเน้ือฟัน เห็นเป็นหลุมบนผิวเน้ือฟันท่ียอ้มติดสีท่ีมากข้ึนในลกัษณะท่ีสอดคลอ้งไปตาม
ความเขม้ขน้ของ ADAM 8 ดงัภาพ 11 (Choi และคณะ, 2001) 

 

 
ภาพ 11 การท าลายเน้ือฟันเป็นหลุมสอดคลอ้งไปตามความเขม้ขน้ของ ADAM 8 

แกน x คือ ความเขม้ขน้ของ ADAM 8 แกน y คือ จ านวนหลุมท่ีถูกท าลายโดยเซลลส์ลายกระดูก 
(แหล่งท่ีมาจาก Choi และคณะ, 2001) 
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ในการทดลองของ Ishizuka และคณะ (2011) ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบั ADAM 8 ในหนูท่ี
ดดัแปลงพนัธุกรรมใหส้ร้าง ADAM 8 มากข้ึน (TRAP-ADAM 8 mice) เปรียบเทียบกบัหนูท่ีไม่มีการ
ดดัแปลงพนัธุกรรม (Wild type; WT) โดยดูผลจากภาพรังสีชนิด Micro-qCT พบวา่หนูท่ีถูกดดัแปลง
พนัธุกรรมจนมีการสร้าง ADAM 8 มากข้ึนมีการท าลายกระดูกบริเวณขา (ภาพ 12 A) และบริเวณ
กระดูกสันหลงัส่วนลมับาร์ (ภาพ 12 B) มากกวา่หนูท่ีไม่ไดด้ดัแปลงพนัธุกรรม  เช่นเดียวกบัภาพท่ี 
12 C และ 12 D ท่ีพบการลดลงของมวลกระดูกในกลุ่มหนูท่ีไดรั้บการดดัแปลงพนัธุกรรมเม่ือ
เปรียบเทียบกบักลุ่มหนูท่ีไม่มีการดดัแปลงพนัธุกรรม  แสดงให้เห็นวา่ ADAM 8 มีบทบาทในการ
ท าลายของกระดูกในสัตวท์ดลอง (Ishizuka และคณะ, 2011) 

 

 
 

ภาพ 12 การท าลายของกระดูกในหนูท่ีถูกดดัแปลงพนัธุกรรม 
(แหล่งท่ีมาจาก Ishizuka และคณะ, 2011) 

 
นอกจากนั้นยงัมีการศึกษาเก่ียวกบั ADAM 8 ในมนุษยด์ว้ย เช่นการศึกษาของ Ainola และ

คณะ (2009) ท่ีท าการศึกษาเก่ียวกบั ADAM 8 ในผูป่้วยโรคขอ้อกัเสบรูห์มาตอยด์ซ่ึงเป็นโรคท่ีมีการ
อกัเสบอย่างเร้ือรังของขอ้และจ าเป็นตอ้งไดรั้บการปลูกถ่ายขอ้สะโพก โดยช้ินเน้ือท่ีน ามาศึกษาคือ
ส่วนเยื่อหุ้มขอ้ (synovial tissue) ท่ีหุ้มอยูด่า้นนอกของขอ้และส่วนแพนนสั (pannus tissue) ซ่ึงเป็น
เน้ือเยื่อท่ีเกาะกบักระดูกอ่อน  เปรียบเทียบกบัผูป่้วยโรคขอ้เส่ือมท่ีเป็นโรคท่ีมีการสึกและเส่ือมของ
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ขอ้เป็นกลุ่มควบคุม  ช้ินเน้ือของผูป่้วยโรคขอ้เส่ือมท่ีน ามาศึกษาคือส่วนเยื่อหุ้มขอ้ การศึกษาน้ีพบวา่
สามารถตรวจพบ ADAM 8 ในตวัอย่างท่ีไดจ้ากผูป่้วยโรคอกัเสบขอ้รูห์มาตอยด์ได้มากกว่ากลุ่ม
ควบคุม คือพบในส่วนของเน้ือเยื่อแพนนสัร้อยละ 60 และพบในเยื่อหุ้มขอ้ร้อยละ 47 ในขณะท่ีกลุ่ม
ผูป่้วยโรคขอ้เส่ือมพบเพียงร้อยละ 10 และเม่ือท าการยอ้มช้ินเน้ือของผูป่้วยเพื่อดู ADAM 8 ในระดบั 
mRNA พบว่ามีผลการศึกษาท่ีสอดคล้องกนั คือพบการติดสีของ ADAM 8 mRNA ในเน้ือเยื่อ
แพนนสั (ภาพ 13 A) ในรอยต่อระหวา่งเน้ือเยื่อแข็งและเน้ือเยื่อแพนนสั (ภาพ 13 B) ของผูป่้วยโรค
ขอ้อกัเสบรูห์มาตอยด์มากกวา่ในส่วนเยื่อหุ้มขอ้ของผูป่้วยโรคขอ้เส่ือม (ภาพ 13 C)  (Ainola และ
คณะ, 2009) แสดงให้เห็นวา่   ADAM 8 มีบทบาทในโรคขอ้อกัเสบรูห์มาตอยด์ ซ่ึงเป็นโรคท่ีมีการ
อกัเสบ และมีการท าลายของกระดูกในมนุษย ์

 

 

 

 
 

ภาพ 13 การติดสีของเน้ือเยือ่ของผูป่้วย 
(แหล่งท่ีมาจาก Ainola และคณะ, 2009) 

 A 

 B 

 C 
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จากการศึกษาเก่ียวกบั ADAM 8 ท่ีผา่นมา ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาในห้องปฏิบติัการหรือใน
อวยัวะอ่ืนท่ีสัมพนัธ์กบัการอกัเสบและท าลายกระดูกเท่านั้น ส่วนการศึกษาในช่องปากมีอยูน่อ้ยมาก 
ปัจจุบนัมีเพียงการศึกษาเดียวท่ีท าการศึกษาเก่ียวกับ ADAM ในทางปริทนัต์ คือการศึกษาของ 
Bostanci และคณะ (2008) เท่านั้น โดยท าการศึกษา ADAM 17 หรือ TACE (Tumor necrosis factor-
alpha-converting enzyme) ในน ้ าเหลืองเหงือกของผูป่้วยโรคปริทนัต์อกัเสบชนิดเร้ือรังและโรค      
ปริทนัต์อกัเสบชนิดก้าวร้าว ผลการศึกษาพบว่าในผูป่้วยโรคปริทนัต์อกัเสบมีค่าของ TACE สูง       
แต่ไม่พบความแตกต่างกนัระหว่างโรคปริทนัต์อกัเสบทั้งสองชนิด อย่างไรก็ตามพบว่าค่า TACE    
ในผูป่้วยโรคปริทนัต์อกัเสบมีค่าสูงกว่าในกลุ่มผูป่้วยโรคเหงือกอกัเสบอย่างมีนยัส าคญั (ภาพ 14) 
รวมทั้งยงัพบว่าค่า TACE นั้นมีความสัมพนัธ์กบัลกัษณะทางคลินิก ไดแ้ก่ค่าความลึกของร่องลึก    
ปริทนัตแ์ละค่าการสูญเสียการยดึเกาะทางคลินิกของอวยัวะปริทนัต ์ 

 

 
   

ภาพ 14 ระดบัของ TACE ในผูป่้วยโรคปริทนัตแ์บบต่างๆ 
(แหล่งท่ีมาจาก Bostanci และคณะ, 2008) 

  
จากการศึกษาท่ีผา่นมาเก่ียวกบัการตรวจหาสารต่างๆ ท่ีหลัง่มาจากอวยัวะรอบตวัฟัน มกัน า

น ้าเหลืองเหงือกมาใชใ้นการศึกษา โดยน ้ าเหลืองเหงือกนั้นประกอบดว้ยสารต่างๆ ท่ีมาจากการสร้าง
ของร่างกายและหลัง่ออกมาในร่องเหงือกท่ีอยูร่อบตวัฟัน เช่น เอนไซม ์ไซโตไคน์ และอินเตอร์ลิวคิน 
เป็นต้น รวมทั้ งยงัมีเช้ือแบคทีเรียชนิดต่างๆ และผลผลิตของเช้ือท่ีสะสมอยู่ด้วย ดังนั้ นการน า
น ้ าเหลืองเหงือกมาตรวจจึงเป็นวิธีการน าตวัอย่างมาศึกษาท่ีดีวิธีหน่ึง เน่ืองจากจะสามารถตรวจหา
สารท่ีหลั่งออกมาจากต าแหน่งท่ีต้องการตรวจได้โดยตรงแล้ว ยงัเป็นวิธีการเก็บตัวอย่างท่ีไม่
ก่อให้เกิดความเจ็บปวดหรือมีอนัตรายต่อเน้ือเยื่อโดยรอบ สามารถเก็บตวัอย่างไดง่้ายจากขา้งเกา้อ้ี 
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ทนัตกรรม และให้ผลการศึกษาท่ีน่าเช่ือถือ (Lamsters, 1997) วิธีในการเก็บน ้ าเหลืองเหงือกเพื่อ
ตรวจหาสารท่ีสนใจนั้นมีหลายวิธี โดยวิธีท่ีไดรั้บความนิยม ได้แก่ การเก็บน ้ าเหลืองเหงือกโดยใช้
กระดาษซบัปลายแหลม (paper points) และแถบกระดาษซบั (paper strip) Guentsch และคณะในปี 
2011 ไดท้  าการศึกษาเปรียบเทียบระดบัไซโตไคน์ในน ้ าเหลืองเหงือกของผูป่้วยโรคปริทนัตอ์กัเสบ
ชนิดเร้ือรังจากการเก็บตวัอยา่งดว้ยกระดาษซบัสองชนิด พบวา่เม่ือเก็บตวัอยา่งน ้ าเหลืองเหงือกดว้ย
แถบกระดาษซบัสามารถตรวจหาปริมาณของไซโทไคน์ไดม้ากกวา่การเก็บตวัอย่างดว้ยกระดาษซับ
ปลายแหลม ส่วนการเปรียบเทียบปริมาณเช้ือแบคทีเรียแอกกรีเกติแบคเตอร์ แอคทิโนมยัซีเต็ม        
โคมิแทนส์ และเช้ือพอร์ไฟโรโมแนส จิงจิวาลิส จากการเก็บตวัอยา่งน ้ าเหลืองเหงือกดว้ยกระดาษซบั
สองชนิดน้ี  พบว่า ให้ผลท่ีไม่แตกต่างกนั ดงันั้นจึงสามารถใช้กระดาษซับปลายแหลมหรือแถบ
กระดาษซับเก็บน ้ าเหลืองเหงือกเพื่อตรวจหาสารท่ีเก่ียวกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายหรือเช้ือ
แบคทีเรียได ้(Guentsch และคณะ,  2011) 


