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ประพัฒน ประเดิมดุษฎีพร.  (2555).  ผลของเอชเอ็มจีบี1 และไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส   
 จินจิวาลิสตอการหล่ังทูเมอร เนคโครซิส แฟกเตอร แอลฟา อินเตอรลิวคิน-อินเตอรลิวคิน-1  
 เบตา และเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1ในเซลล ไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปริทันตมนุษย. 
  ปริญญานิพนธ วท.ม. (ปริทันตวิทยา).  กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
 ศรีนครินทรวิโรฒ. คณะกรรมการควบคุม: รองศาสตาจารย ทันตแพทย ดร.ณรงคศักด์ิ   
 เหลาศรีสิน. 
 
 เอชเอ็มจีบี1 เปนโปรตีนที่พบในนิวเคลียส เมื่อถูกหลั่งออกมาภายนอกเซลลจะสามารถ 
ทําหนาท่ีเสมือนไซโตไคนได ถูกพบในรอยโรคหลายชนิด เชน รูมาตอยด และพบในนํ้าเหลืองเหงือก 
และเน้ือเย่ือปริทันตของผูปวยโรคปริทันตอักเสบ และยังพบการแสดงออกของยีน และการหล่ัง เอชเอ็มจีบี1 
หลังกระตุนเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปริทันตดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส  
จินจิวาลิส เอชเอ็มจีบี1 จึงอาจมีสวนเก่ียวของกับการเกิดพยาธิสภาพของโรคปริทันตอักเสบ  
 วัตถุประสงค เพ่ือศึกษาบทบาทของเอชเอ็มจีบี1ตอการแสดงออกของยีนและการหล่ัง ทูเมอร 
เนคโครซิส แฟกเตอร แอลฟา อินเตอรลิวคิน-1 เบตา และเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 ในเซลล ไฟโบรบลาสต 
เหงือกและเอ็นยึดปริทันต เม่ือกระตุนเซลลท้ัง 2 ชนิดดวยเอชเอ็มจีบี1 รวมกับไลโปโพลีแซคคาไรค ของ 
พอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส เปรียบเทียบกับกระตุนดวยสารตัวใดตัวหน่ึงเพียงอยางเดียว  
 วิธีดําเนินการวิจัย เพาะเล้ียงเซลลท้ัง 2 ชนิดจากเน้ือเย่ือของฟนท่ีไมแสดงรอยโรคของการอักเสบ 
จากผูปวย 2 ราย กระตุนเซลลท้ัง 2 ชนิดดวยเอชเอ็มจีบี1 รวมกับไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส  
จินจิวาลิส เอชเอ็มจีบี1 ไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส และสภาวะไมไดกระตุน 
ตรวจสอบการแสดงออกของเมสเซนเจอรอารเอ็นเอ ดวยวิธีเรียลไทม พีซีอารท่ี 4 ช่ัวโมง และนําอาหาร 
เล้ียงเช้ือท่ีผานการกระตุนเซลล 48 ช่ัวโมง มาตรวจสอบหาปริมาณทูเมอรเนคโครซิส แฟกเตอร แอลฟา 
 อินเตอรลิวคิน-1 เบตา และเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1ดวยเทคนิคอีไลซา และวิเคราะห ความแตกตาง 
 ทางสถิติของความเขมขนทูเมอรเนคโครซิส แฟกเตอร แอลฟา อินเตอรลิวคิน1 เบตา และเมทิกเมทัลโล 
โปรตีเนส-1 ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียวและเปรียบเทียบรายคูดวยสถิติแบบที และ 
วิเคราะหการแสดงออกของเมสเซนเจอรอารเอ็นเอดวยสถิติพรรณา 
 ผลการวิจัย เซลลท้ัง 2 ชนิดมีการหล่ังทูเมอรเนคโครซิส แฟกเตอร แอลฟา อินเตอรลิวคิน-1 
 เบตา และเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 ในกลุมท่ีไดรับการกระตุนดวยสารท้ัง 2 ชนิดรวมกัน มากกวา 
กลุมอ่ืนๆ อยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) และเซลลท้ัง 2 ชนิดเม่ือไดรับการกระตุน ดวยไลโปโพลีแซคคาไรค 
ของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสจะมีการหล่ังโปรตีนท้ัง 3 ชนิดออกมามากกวากลุมควบคุม และกลุมเอชเอ็มจีบี1 
อยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) สวนการแสดงออกของยีนทูเมอรเนคโครซิส แฟกเตอร แอลฟา และอินเตอรลิวคิน-1 
เบตาพบวาเซลลท้ัง 2 ชนิด มีการแสดงออกท่ีไมสัมพันธกับการหล่ังโปรตีน อยางไรก็ตาม พบการแสดงออก 
ท่ีเพ่ิมข้ึนของยีนเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 ในเซลลไฟโบรบลาสตเอ็นยึดปริทันตเม่ือไดรับการกระตุน 
ดวยเอชเอ็มจีบี1 ไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส และกระตุนรวม กันดวยสารท้ัง 
2 ชนิด 
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 HMGB1 was first characterized as a nuclear protein, extracellularly act as a cytokine. 
HMGB1 has been found in  Rheumatoid Arthritis, gingival crevicular fluid and periodontium of 
periodontitis patients. The gene expression and secretion of HMGB1 also has been exhibited 
in gingival and periodontal ligament (PDL) fibroblasts by activated with lipopolysaccharide of 
Porphyromaonas gingivalis. 
 Objectives: To study effect of HMGB1 on tumor necrosis factor alpha (TNF-α) Interleukin -1 
beta (IL-1β) and Metrix metalloprotienase-1 (MMP-1) gene expression and protein secretion 
by activated Human gingival and periodontal ligament fibroblasts with  combination of  HMGB1 
and LPS of P. gingivalis compare with HMGB1, P.gingivalis LPS and control 
 Materials and Methods: Human gingival and periodontal fibroblasts were derived from 
explants obtained from 2 healthy individuals with non-inflamed periodontal supporting tissue. 
Cells were co-cultured with combination of HMGB1 and  P. gingivalis LPS, HMGB1 and 
P.gingivalis LPS alone, and no any stimulant as control. After 48 hours, TNF-α, IL-1β and 
MMP-1 level in supernatants was measured by ELISA. TNF-α, IL-1β and MMP-1 mRNA 
expression was investigated by Realtime PCR after 4 hours activation. TNF-α, IL-1β and 
MMP-1 levels were compared by using One-way analysis of variance (One-way ANOVA) and 
T test and mRNA expressions were analyzed descriptively. 
 Results: Both cells secreted  TNF-α, IL-1β and MMP-1 in combine group more 
than control, HMGB1 and LPS group and we found TNF-α, IL-1β and MMP-1 level in LPS 
group more than control and HMGB1 group.(P<0.01)  ฺ TNF-α, IL-1β secretion on both cells 
weren’t correlated with mRNA expression. However, clearly mRNA expression of MMP-1 was 
exhibited in only PDL fibroblasts after HMGB1, LPS and combine activations than control. 
 Conclusion: The Combination of HMGB1 and LPS of P. gingivalis could activate 
human gingival and PDL fibroblasts to release more TNFα, IL1β and MMP-1 after 48 hours 
of stimulation 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับน้ีสําเร็จสมบูรณดวยความชวยเหลือและคําแนะนําอยางดีย่ิงจากคณาจารย 
หลายทาน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ทันตแพทย ดร.ณรงคศักด์ิ เหลาศรีสิน ประธาน 
ควบคุมปริญญานิพนธ ที่กรุณาใหคําปรึกษา แนะนําแนวทาง ขอมูลขอคิดเห็นตางๆ ที่เปนประโยชน 
ตอการทําวิจัยในคร้ังน้ีดวยดีตลอดมา  
 ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ทันตแพทยหญิง ดร.นิรดา ธเนศวร รอศาสตราจารย 
 ทันตแพทยหญิง ดร.นีรชาสารชวนะกิจ ท่ีกรุณารวมเปนกรรมการสอบปากเปลาปริญญานิพนธ ตลอดจน 
ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะตางๆของการวิจัยรวมทงใหความกรุณาในการตรวจแกไขปริญญษนิพนธ 
ใหมีความสมบูรณย่ิงข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ดร.ดวงพร ศรีสุภาพ ท่ีกรุณาเอ้ือเฟอวัสดุอุปกรณตางๆ ใน 
การทําวิจัย และไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส ตลอดจนใหคําแนะนําในการทดลอง 

ตางๆ 
 ขอกราบขอบพระคุณทันตแพทยหญิง ดร.ปรมาภรณ จ๋ิวพัฒนกุลในคําแนะนําทางสถิติ 
 ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ทันตแพทยหญิงอรุณวรรณ หลําอุบล อาจารยทันตแพทยหญิง 
รุงทิวา ปนปา ในคําแนะนําในการทดลองตางๆ 
 ขอขอบคุณเจาหนาท่ีหองปฎิบัติการ ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒท่ีใหการชวยเหลือและใหคําแนะนําอยางดี 
 ทายทีสุดผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ผูเปนท่ีรักย่ิง ท่ีใหการสนับสนุน และตอย 
ใหกําลังใจจนสําเร็จการศึกษา 
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บทที่ 1 

บทนํา 

 
ภูมิหลัง 

 เอชเอ็มจีบี1 (High mobility group box 1, HMGB1) เปนโปรตีนที่อยูในนิวเคลียส มี 
ขนาดเล็กนํ้าหนักโมเลกุล 25 KDa ลักษณะโครงสรางของเอชเอ็มจีบี1 แบงเปน 3 สวน ประกอบดวย 
สวนจับของดีเอ็นเอ (DNA binding domain) 2 สวน มีรูปรางคลายตัวแอล เรียกวา เอชเอ็มจีบอกซ 
(HMGBoxes) และสวนปลายดานคารบอกซี (C-Terminal) ซึ่งมีสวนปลายที่เปนกรด (Acidic tail) 
ประกอบดวยกรดอะมิโนแอสปาติก (Aspartic acid) และกรดอะมิโนกลูตามิก (Glutamic acid) เรียงตัว 
ซ้ํากันของกรดอะมิโน 35 – 40 หนวย แตเดิมเอชเอ็มจีบี1 ถูกคนพบ เปนสวนประกอบหนึ่งของ 
นิวเคลียส(1) มีบทบาทตอการแสดงออกของดีเอ็นเอ เชน กระบวนการทรานสคริปช่ัน (Transcription) 
ว(ีดี)เจ  รีคอมบิเนชั่น (V(D)J recombination) สามารถจับกับดีเอ็นเอ ทําใหโครงสรางของดีเอ็นเอ 
มีเสถียรภาพ 
 การศึกษาตอมาพบวาเอชเอ็มจีบี1มีบทบาทภายนอกเซลลดวย(2,3) โดยถูกหล่ังออกจากเซลล 
ในรางกายหลายไดชนิดเม่ือไดรับการกระตุน เชน แมกโครฟาจ (Macrophage) โมโนไซต (Monocyte) 
เซลลบุผนังหลอดเลือด (Endothelial cell) เซลลเดนไดรติก (Dendritic cell) และเซลลกลามเน้ือเรียบ 
(Smooth muscle cell) นอกจากนี้เซลลภายในชองปาก เชน เซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึด 
ปริทันตก็สามารถหลั่งเอชเอ็มจีบี1ไดเชนกัน(4,5)  

บทบาทของเอชเอ็มจีบี1 เม่ือถูกขับออกนอกเซลลจะทําหนาที่เปนไซโตไคน ซึ่งเกี่ยวของกับ 
กระบวนการอักเสบโดยจะหล่ังออกมาไดชากวาไซโตไคนชนิดอ่ืน เชน ตรวจพบการหล่ัง เอชเอ็มจีบี1 
ภายหลังกระตุนเซลลโมโนไซตดวยไลโปโพลีแซคคาไรค 6 – 8 ช่ัวโมง(2) และพบปริมาณเอชเอ็มจีบี1 
ในเซรั่มหนูมากขึ้น ภายหลังกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรค 16 ถึง 36 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังพบ 
การหลั่งทูมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟาเม่ือกระตุนเซลลโมโนไซตดวยเอชเอ็มจีบี1(6) 

 เอชเอ็มจีบี1 ยังมีบทบาทตอการเกิดโรคตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการอักเสบ ไมวาจะเปนการอักเสบ 
แบบเฉียบพลันหรือเร้ือรัง เชน โรคไขขออักเสบ (Arthritis)(7,8) โดยพบ เอชเอ็มจีบี1 ในบริเวณรอยโรค เชน 
พบ เอชเอ็มจีบี1 ในบริเวณเย่ือหุมขอตออักเสบ (Synovial tissue) และของเหลวภายในขอตอ (Synovial 
fluid) ของผูปวยโรคไขขออักเสบ หรือพบเอชเอ็มจีบี1 ในกระแสเลือดของผูปวยที่มีภาวะติดเชื้อใน 
กระแสเลือด (Sepsis) 
 เน่ืองจากโรคปริทันตอักเสบเปนโรคติดเช้ือท่ีมีการอักเสบท่ีสําคัญของโรคในชองปาก จึงเปน 
ท่ีไดรับความสนใจวาเอชเอ็มจีบี 1 นาจะมีความเก่ียวของกับเซลลในชองปาก และขบวนการอักเสบของ 
โรคปริทันตอักเสบดวย จากการวิจัยของกนิษฐและคณะในป 2006(3) สามารถตรวจพบ เอชเอ็มจีบี1 
ในไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปริทันต (Gingival and Periodontal ligament fibroblasts) ใน 



 2 

สภาวะปกติ และพบการแสดงออกของเอชเอ็มจีบี1 ในระดับแมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอ เม่ือกระตุนเซลล 
ไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปริทันตดวยไลโปโพลีแซคคาไรดของอีโคไล (E.coli) และจากการศึกษาของ 
รุงทิวาและคณะในป 2008(4) พบการแสดงออกของเอชเอ็มจีบี1 ทั้งในระดับแมสเซ็นเจอรอารเอ็นเอ 
และระดับโปรตีน เม่ือกระตุนไฟโบรบลาสตเหงือกดวยไลโปโพลีแซคคาไรดของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส 
 (P gingivalis Lipopolysaccharide) ซ่ึงจัดวา เปนเช้ือกอโรคท่ีสําคัญของโรคปริทันตอักเสบอีกดวย 
 นอกจากการศึกษาดังกลาวยังพบวา มีการศึกษาท่ีแสดงถึงบทบาทของเอชเอ็มจีบี1 กับโรค 
ในชองปากอยูบาง เชน พบเอชเอ็มจีบี1 ในนํ้าเหลืองเหงือกของผูปวยโรคปริทันตอักเสบและพบ เอชเอ็มจีบี1 
ในไซโตพลาสซึมของเซลลเย่ือบุผิวเหงือกของผูปวยโรคปริทันตอักเสบ(9) และพบการหล่ังเอชเอ็มจีบี1 
เม่ือกระตุนเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของแอกริเกตริแบคเตอร แอคติโนมัยซิเต็มโคมิแทนส  
(Aggregatibactor Actinomycetemcomitans)(10) พอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส(5) 

 สืบเน่ืองจากประเด็นเอชเอ็มจีบี1เม่ือถูกหล่ังออกมาภายนอกเซลลและทํางานรวมกับไลโปโพลี 
แซคคาไรคของเช้ือแบคทีเรียจะทําหนาท่ีเปนเสมือนไซโตไคน ทําใหมีประเด็นท่ีเปนเร่ืองนาสนใจวา เม่ือ 
เอชเอ็มจีบี1 ทํางานรวมกับไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสแลวจะไปมีผล กระตุน 
เซลลในชองปากใหเกิดผลอ่ืนๆ เกิดขึ้นบางหรือไม เชน กระตุนการหลั่งของอินเตอรลิวคิน-1 เบตา 
ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟาไดหรือไม หรือแมแตไปกระตุนเซลลในชองปากใหหลั่ง เอนไซม 
เมทริกซเมทัลโลโปรตีเนสออกมาทําลายเน้ือเย่ือดวยหรือไม คณะผูวิจัยจึงสนใจศึกษาผลการตอบสนอง 
ในระดับยีนและโปรตีนของทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา อินเตอรลิวคิน-1 เบตา และเมทริกซ 
เมทัลโลโปรตีเนส-1 ในเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปริทันตเม่ือไดรับการกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรค 
ของพอรไฟโรโมแนสจินจิวาลิสรวมกับเอชเอ็มจีบี1 เปรยีบเทียบกับสภาวะปกต ิหรือกระตุนดวยสาร 
เพียงตัวใดตัวหน่ึง โดยโปรตีนท้ัง 3 ชนิด มีสวนเก่ียวของตอการเกิดพยาธิสภาพของโรคปริทันตอักเสบ  
การศึกษาการทํางานรวมกันของเอชอ็มจีบี1 และไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสนา 
จะชวยอธบิายกลไกการเกดิโรคปริทันตอักเสบรวมถึงพัฒนาวิธีการรักษาโรคปริทนัตอักเสบตอไป 
 

ความมุงหมายของการวิจัย 

 การวิจัยน้ี มีความมุงหมายเพ่ือศึกษาถึงการแสดงออกของทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา   
อินเตอรลิวคิน-1 เบตา และเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1ในเซลลไฟโบรบลาสต เหงือก และเอ็นยึดปริทันต 
ในระดับเมสเซนเจอร อารเอ็นเอและระดับโปรตีนเม่ือถูกกระตุนดวยเอชเอ็มจีบี1 รวมกับไลโปโพลีแซคคาไรค 
ของพอรไฟโรโมแนสจินจิวาลิสเปรียบเทียบกับกระตุนดวยสารเพียงตัวใดตัวหน่ึงหรือไมไดกระตุนสาร
ใดๆ 
 

ความสําคัญของการวิจัย 

 โรคปริทันตอักเสบเปนโรคติดเช้ือ กอใหเกิดพยาธิสภาพตออวัยวะปริทันตทําใหเกิดการอักเสบ 
แบบเร้ือรัง อันเปนผลมาจากการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันของรางกายมีการทําลายเหงือกเอ็นยึด 
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ปริทันตและกระดูกเบาฟนนําไปสูการสูญเสียฟนในท่ีสุดปจจัยท่ีสําคัญท่ีทําใหเกิดโรคปริทันตคือแบคทีเรีย
กอโรคและความสมดุลระหวางระบบภูมิคุมกันของรางกายกับแบคทีเรีย กอโรคโดยเม่ือมีการรุกรานของ 
แบคทีเรียทําใหเกิดการตอบสนองของรางกายตอแบคทีเรียในรูปแบบการหล่ังไซโตไคนและสารส่ืออักเสบ 
ตางๆ รวมถึงเอนไซมที่ยอยสลายองคประกอบของเนือ้เยื่อเกี่ยวพันของเหงือก กอใหเกิดการอักเสบ 
และทําลายอวัยวะปริทันตตามมาได 
 เอชเอ็มจีบี1 จัดเปนนิวเคลียสโปรตีน ซ่ึงจะพบอยูในนิวเคลียสในสภาวะปกติมีบทบาทตอการ 
แสดงออกของดีเอ็นเอ การศึกษาระยะตอมาพบวา เอชเอ็มจีบี1ไมไดจํากัดหรือมีบทบาทเฉพาะในเซลล 
พบวา เอชเอ็มจีบี1 สามารถทําหนาท่ีเปนไซโตไคน เม่ือถูกหล่ังออกมาภายนอกเซลล โดยพบการแสดงออก 
ของทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอรแอลฟาในระดับยีนและโปรตีนเม่ือกระตุนเซลลโมโนไซตดวยเอชเอ็มจีบี1(6) 

สวนงานวิจัยภายในชองปาก พบการแสดงออกของเอชเอ็มจีบี1 ในเซลลไฟโบรบลาสตเหงือก และเอ็นยึด 
ปริทันตเม่ือถูกกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของเช้ือกอโรคปริทันต(5,10) นอกจากน้ียังพบเอชเอ็มจีบี1 
ในไซโตพลาสซึมของเซลลเย่ือบุผิวเหงือกและในนํ้าเหลืองเหงือกของผูปวยโรคปริทันตอักเสบ(9)  
 จากผลการวิจัยดังกลาวเอชเอ็มจีบี1อาจมีบทบาทเก่ียวกับการเกิดพยาธิสภาพของโรคปริทันต 
ทําใหคณะผูวิจัยสนใจท่ีจะทําการศึกษาเพ่ิมเติมของบทบาทของเอ็มจีบี-1 ท่ีมีผลตอเซลลไฟรโบรบาสต 
ของเหงือกและเอ็นยึดปริทันตดวยการแสดงออกของทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา อินเตอรลิวคิน-1 
เบตา และเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังน้ีเปนการศึกษาในหองปฏิบัติการเล้ียงเซลลเพ่ือศึกษาการแสดงออกของไซโตไคน 
อินเตอรลิวคิน-1เบตา และทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟาและเอ็นไซมเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 
ของเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปริทันตในระดับยีนและโปรตีนในสภาวะปกติและเม่ือถูกกระตุน 
ดวยเอชเอ็มจีบี1 ไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส และกระตุนรวมกันดวยสาร ท้ัง 
2 ชนิด 
 

นิยามคําศัพทเฉพาะ 
 1. HMGB 1 : เอชเอ็มจีบี1 
 2. Periodontitis : โรคปริทันตอักเสบ 
 3. Human gingival fibroblast  : เซลลไฟโบรบลาสตเหงือกมนุษย 
 4. Human periodontal ligament fibroblast  : เซลลไฟโบรบลาสตเอ็นยึดปริทันตมนุษย 

  5. Interleukin-1- β : อินเตอรลิวคิน-1 เบตา 

 6. Tumor necrosis factor α : ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา 
 7. Matrix metalloproteinase–1 : เมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 
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กรอบแนวคิดในการทําวิจัย 
 สาเหตุหลักของโรคปริทันตอักเสบ คือ แบคทีเรีย กอโรคและการตอบสนองของระบบภูมิคุมกัน 
ของแบคทีเรียกอโรคและปจจัยท่ีมีความรุนแรงของแบคทีเรียในรูปแบบการหล่ังไซโตไคนและสารส่ืออักเสบ 
เชน อินเตอรลิวคิน-1เบตา ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร โพรสตาแกลนดิน (Prostaglandin) จากเซลล 
ของระบบภูมิคุมกันของรางกาย เชน โมโนไซต แมกโครฟาจ เปนตน นอกจากน้ี เซลลไฟโบรบลาสตเอง 
ก็ยังเปนเซลลท่ีสามารถหล่ังไซโตไคนในขบวนการของการตอบสนองของระบบภูมิคุมกันไดเชนกัน 
 สืบเน่ืองจากพบวา เอชเอ็มจีบี1 มีคุณสมบัติท่ีทําหนาท่ีไดหลายชนิดงานวิจัยบางสวน พบวา 
เอชเอ็มจีบี1 สามารถทําหนาท่ีเปนไซโตไคนท่ีถูกหล่ังออกมาภายหลังไซโตไคนชนิดอ่ืน(5) และพบวา 
เอชเอ็มจีบี1 สามารถทํางานรวมกับตัวกระตุนอ่ืนๆ ในการกระตุนใหเซลลมีการหล่ังไซโตไคนออกมามากข้ึน 
การวิจัยกอนหนาน้ีพบเอชเอ็มจีบี1 มีสวนเก่ียวของกับการเกิดโรคท่ีเก่ียวของกับการอักเสบหลายชนิด 
เชน โรคไขขออักเสบ สภาวะติดเช้ือในกระแสเลือดสวนงานวิจัยเอชเอ็มจีบี1 ท่ีเก่ียวของกับโรคปริทันต 
อักเสบพบวามีบาง เชน สามารถตรวจพบเอชเอ็มจีบี1 ในนํ้าเหลืองเหงือกของผูปวย โรคปริทันต อักเสบ(9) 
และพบการหล่ังเอชเอ็มจีบี1 ออกภายนอกเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกเม่ือถูกกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรค 
ของเช้ือแบคทีเรีย กอโรคปริทันต เชน พอรไฟโรโมแนสจิงจิวาลิส แอกริเกตริแบคเตอร แอคติโนมัยซิเต็มโคมิแทนส 
 จากงานวิจัยท่ีผานมาขางตนทําใหผูวิจัยจึงคิดวาเอชเอ็มจีบี1อาจจะมีสวนเก่ียวของตอการเกิด 
พยาธิสภาพของโรคปริทันตอักเสบ โดยเอชเอ็มจีบี1 อาจทํางานรวมกับไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส 
จินจิวาลิสไปกระตุนเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปริทันต ใหมีการหล่ังไซโตไคน และเมทริกซ 
เมทัลโลโปรตีเนส-1ในปริมาณท่ีสูงข้ึน หรือเปนลักษณะท่ีเสริมการกระตุนของตัวกระตุนอ่ืนก็ยังเปนได 
ซ่ึงผลท่ีคาดหวังจากการวิจัยน้ี นาจะอธิบายกลไกพยาธิกําเนิดและการดําเนินไปของโรคปริทันตอักเสบ 
ไดดีย่ิงข้ึนเพ่ือเปนขอพิจารณาสําหรับเลือกแนวทางในการรักษาโรคปริทันตตอไป 
 

สมมติฐานการวิจัย 

 เซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปริทันตมนุษยมีการแสดงออกของอินเตอรลิวคิน-1 เบตา 
ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอรแอลฟา และเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 เม่ือกระตุนเซลลไฟโบรบลาสตเหงือก 
และเอ็นยึดปริทันตดวยเอชเอ็มจีบี1 และไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส มากกวา 
กระตุนดวยสารเพียงตัวใดตัวหน่ึงเพียงอยางเดียว  
 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตามหัวขอตอไปนี้ 
  1. เอชเอ็มจีบี1 
  2. การหลั่งเอชเอ็มจีบี1และบทบาทไซโตไคนของเอชเอ็มจีบี1 
  3. ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา  
  4. อินเตอรลิวคิน-1 เบตา 
  5. เมริกเมทัลโลโปรตีเนส-1 
 

เอชเอ็มจีบี1 
 โครงสรางของเอชเอ็มจบีี1 
  เอชเอ็มจีบี1 (High mobility group box 1; HMGB1) เปนโปรตีนที่อยูในนิวเคลียส ถูก
คนพบครั้งแรกเมื่อประมาณ 39 ป มีขนาดหนวยอะมิโน 215 ยูนิต เปนสมาชิกในกลุมเอชเอ็มจีโปรตีน 
(High- mobility group protein family) ซึ่งประกอบดวย เอชเอ็มจีบี (HMGB) เอชเอ็มจีเอ็น (HMGN) 
และ เอชเอ็มจีเอ (HMGA) แตละกลุมสมาชิกตางกันที่สวนลําดับที่ทําหนาที่ (Functional sequence motif) 
สวนลําดับที่ทาํหนาที่ของเอชเอ็มจีเอ เรียกวา เอทีฮุค (AT-hook) สวนลําดับหนาที่ของเอชเอ็มจีเอ็น
เรียกวา สวนจับของนิวคลิโอโซม (Nucleosomal binding protein) สวนลําดับหนาที่ของเอชเอ็มจีบี 
เรียกวา เอชเอ็มจีบ็อกซ (HMG boxes)  
  โครงสรางของเอชเอ็มจีบี (HMGBs) ประกอบดวย 3 สวน (Domain) ไดแก เอชเอ็มจีบอกซ 
(HMG boxes) ซึ่งเปนสวนจับของดีเอ็นเอ (DNA binding domains) มีลักษณะเปนรูปตวัแอล ซึ่ง
เอชเอ็มจีบีบ็อกซ แบงเปน เอชเอ็มจีบอกซเอ (HMG box A) และ เอชเอ็มจีบอกซบี (HMG box B) 
แตละสวนของเอชเอ็มจีบอกซมีขนาดหนวยอะมิโนประมาณ 75 ยูนิต และสวนปลายดานซี (C-terminal) 
ที่มีฤทธิ์เปนกรด (Acidic tail) มีขนาดหนวยอะมิโนประมาณ 30 ยูนิต 
  ยีนเอชเอ็มจีบี1 ในมนุษยอยูบนโครโมโซม 13q12 เอชเอ็มจีบี1 สามารถจับกับดีเอ็นเอ 
(DNA binding domains) และมีบทบาทตอการแสดงออกของดีเอ็นเอ ทําหนาที่คงสภาพนิวคลิโอโซม 
(Nucleosomes) และควบคุมแสดงออกของยีน (Gene transcription) 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงโครงสรางของเอชเอ็มจีบี1(11) 
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การหลั่งและบทบาทไซโตไคนของเอชเอ็มจีบี1 
 เซลลสามารถหลั่งเอชเอ็มจีบี1 ได 2 วิธี คือ แอกทีฟซิคริชั่นซึ่งเปนการหลั่งเม่ือเซลลไดรับ
การกระตุนเชนเม่ือไดรับการกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรค เอชเอ็มจีบี1 ถูกขบัออกจากนิวเคลียส
ดวยขบวนการอะซิติวเลชั่น (Acetylation) และถูกบรรจุขับออกนอกเซลลดวยกระบวนการเอ็กโซไซโตซิส 
(exocytosis) ในสภาวะปกติตรวจไมพบปริมาณเอชเอ็มจีบี1 ในพลาสมา แตเม่ือมีการอักเสบจะพบ
ปริมาณเอชเอ็มจีบี1ไดถึง 83.7 นาโนกรัมตอมิลลลิติร(5) เอชเอ็มจีบี1 ถูกหลั่งในอีกรปูแบบหนึ่งเรียกวา 
แพสซีฟซิคริชัน่ ซึ่งเกิดขึ้นเม่ือเกิดการตายของเซลลแบบเนคโครซิสและอะพอพโตซสิ(10) เซลลที่สามารถ
หลั่งเอชเอ็มจีบี1 ไดแก โมโนไซต แมกโครฟาจ เด็นไดรติกเซลล (Dendritic cell) นิวโทรฟล (Neutrophil) 
เซลลบุผิว (Epithelial cell) เซลลเยื่อบุหลอดเลือด (Endothelial cell) เซลลกลามเน้ือเรียบ (Smooth 
muscle cell)(9,12-14) นอกจากนี้เซลลภายในชองปากที่สามารถหลั่งเอชเอ็มจีบี1ได ไดแก ไฟโบรบลาสต
เหงือกและเอ็นยึดปริทันต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 แผนผังแสดงการหลั่งเอชเอ็มจีบี1 ดวยวิธีแอกทีฟซิคริชั่นและแพสซีฟซิคริชั่น(11) 

 

 

 เปนที่นาสงสัยในบทบาทของเอชเอ็มจีบี1 ที่ถูกหลั่งออกมานอกเซลล โดยพบการหลั่งไซโตไคน 
ภายหลังกระตุนเซลลดวยเอชเอ็มจีบี1 หรือพบการทํางานของเอชเอ็มจีบี1 ในลกัษณะการเสริมฤทธิ ์
สารกระตุนอ่ืนใหมีการหลั่งไซโตไคนออกมามากขึ้น Andersson และคณะในป 2000(6)  ไดทําการทดลอง
กระตุนโมโนไซตดวยเอชเอ็มจีบี1 ดวยความเขมขนถึง 1000 นาโนกรัมตอมิลลิลติร พบการหลั่งทูเมอร- 
เนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา เม่ือกระตุนโมโนไซตดวยเอชเอ็มจีบี1 ความเขมขนตั้งแต 10 นาโนกรัม
ตอมิลลิลติรเปนตนไป โดยมีการแสดงออกเปนสัดสวนโดยตรงกบัความเขมขนของเอชเอ็มจีบี1 ที่ใช
กระตุน นอกจากนี้ยังพบไซโตไคนชนิดอ่ืนอีกไดแก อินเตอรลิวคิน-1แอลฟา อินเตอรลวิคิน-1 เบตา 
อินเตอรลิวคิน-6, อินเตอรลิวคิน-8 การศกึษาในสตัวทดลองโดย Wang และคณะในป 1999(2) ได
คนพบบทบาทไซโตไคนของเอชเอ็มจีบ1ี โดยพบปริมาณเอชเอ็มจีบ1ี เพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญหลงัจาก
กระตุนโมโนไซตดวยไลโปโพลีแซคคาไรคเปนเวลา 8 ชั่วโมง และจากการทดลองในสัตวทดลอง ได
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มีการฉีดแอนติเอชเอ็มจีบ1ี (Anti-HMGB1) พบวา สามารถเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของหนูทดลองได 
เอชเอ็มจีบี1 ยังสามารถทํางานเสมือนโปรตีนชวยจับ(Binding Protein) โดยสามารจับกับไลปด เอ 
ของไลโปโพลีแซคคาไรคของแบคทีเรียตางๆ เชน ซาโมเนลลา(Salmonella) และ อีโคไล (E. Coli)(15) 

ทําใหเกิดการหลั่งทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีหลักฐานที่ทําใหเชื่อ 
ไดวา เอชเอ็มจีบี1 นาจะเกี่ยวของกับการเกิดพยาธิสภาพของโรคที่มีลักษณะการอักเสบ โดยพบ
เอชเอ็มจีบี1 มากขึ้นในรอยโรคไขขออักเสบ (Arthritis)(7,8) ภาวะการติดเชื้อในกระแสเลือด (Sepsis)(16) 

ภาวะความเสยีหายของปอด (Acute lung injury)(17) งานวิจัยที่ผานมาทําใหทราบวา เอชเอ็มจีบี1 
สงสัญญาณผานตัวรบัสัญญาณ คือ ตัวรับสัญญาณแอดวานซไกลเคชั่น (Receptor for advanced 
glycation end product: RAGE) และตัวรบัสัญญาณโทล-ไลค 2, 4 (Toll-like receptor 2,4)(13,18) 
และเกิดการสงสัญญาณผานไมโตเจนแอกติเวทเต็ท โปรตนี ไคเนส (mitogen-activated protein (MAP) 
kinase) พลาสมิโนเจน แอกติเวชั่น (Plasminogen activation) กวาโนซีน ไตรฟอสฟาเทส (Guanosine 
triphosphatases) Cdc42 และ นิวเคลียแฟกเตอร แคปปา บี (Nuclear factor KB ;NF-kB)(19,20) ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงตางๆ ดังตาราง 1 
 
ตาราง 1 บทบาทของเอชเอ็มจีบี1ตอเซลลและเน้ือเยือ่ตางๆ(16) 

 

Cells HMGB1 Effects 
   

macrophages/monocytes 
 

1. Increase TNF mRNA and protein 
release; increase iL-1〈, ®, IL-RA, IL-

6, IL-8, MIP-1〈 and ® release 
1. Release after LPS stimulation 

Inflammation 

   

Endothelial cells 
 

Induces expression of adhesion 
molecules (ICAM-1, VCAM-1) and 
RAGE; induces cytokine release 
(TNF and IL-8) and expression of 
MCP-1, tPA, and PAI-1 

Increase neutrophil 
   adhesion, 
inflammation, 
   regulation of 
fibrinolysis 

   

Neutrophils Increase TNF,IL-1® and IL-8 gene 
expression 

  Inflammation 

   

Epithelial cells 
 

Increase enterocyte permeability  Increase bacterial 
   translocation 
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ตาราง 1(ตอ) 
 

Cells HMGB1 Effects 
   

Dendritic cells 
 

1. Increase TNF, IL-1®, IL-6, IL-8, 
and IL-12 release 
2. Increase CD-40, CD54, CD58, 
CD80 and CD83 expression 

Dendritic cell maturation 

   

Smooth muscle cells Cause cell migration and     
    cytoskeleton reorganization 

Chemotaxis 

   

Tissue Effects  
   

Brain 
 

Induces fever, anorexia, taste 
aversion, and weight loss; induces 
brain cytokine expression (TNF, IL-1 
and IL-6) 

 

   

Lung 
 

Cause acute lung injury, increased 

pulmonary levels of TNF, IL-1® and 
MIP-2, lung edema and neutrophil 
accumulation. 

 

   

Intestine Cause intestinal barrier of 
dysfunction and bacterial 
translocation 

 

   

Joints Induces arthritis and inflammation  
   

Heart Arrhythmia  
   

Others Bactericidal activity  
   

 
 เปนทีท่ราบดวีา ไลโปโพลแีซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลสิเปนปจจัยความรุนแรง
ของแบคทีเรียที่กระตุนใหเกิดพยาธิสภาพของโรคปริทันตได โดยเปนสวนประกอบของผนังเซลลสวนนอก



 9 

ของแบคทีเรีย ประกอบดวยไลปด เอ (Lipid A) คอร โพลีแซคคาไรค (Core Polysaccharide) และ
โอแอนติเจน (O Antigen) ในทางทันตแพทยศาสตรพบวาไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส 
จินจิวาลิสสามารถกระตุนเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปริทันตใหเกิดการหลั่งไซโตไคนหลายชนิด
รวมถึงไซโตไคนที่ผูวิจัยตองการศึกษาคือ ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา อินเตอรลวิคิน-1 เบตา 
ไซโตไคนที่ถูกหลั่งออกมานี้จะไปกระตุนเซลลตางๆ ใหเกิดการหลั่งไซโตไคนออกมาเพิ่มขึ้น และทํา
ใหเซลลเกิดการตอบสนองโดยมีการหลั่งเอนไซมตางๆออกมา เชน ไลโซไซม คอลลาจิเนส ทําให
เกิดการอักเสบและนําไปสูการเกิดพยาธสิภาพของโรคปริทันตอักเสบไดดังแสดงใน ภาพประกอบ 3 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 3 แผนผังแสดงการตอบสนองของรางกายตอเชื้อแบคทีเรียโดยมีการหลั่งไซโตไคน ทําให 
       เกิดกระบวนการอักเสบ ทําลายเนื้อเยื่อเกี่ยวพันและกระดูก(21) 
 
 

ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา  
 ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา (Tumor necrosis factor alpha; TNFα) มียีนอยูบน
โครโมโซมมนุษยที่ 6p21.3 มีขนาดโมเลกุลกรดอะมิโน 233 ยูนิต ในป 1969  Granger และคณะ(22) 
ไดคนพบลิมโพท็อกซิน (lymphotoxin) ซึ่งถูกหลั่งจากลมิโพไซด (Lymphocyte) ทาํหนาที่เปนไซโตไคน 
ป 1975 Carswell และคณะ(23) พบไซโตไคนอีกชนดิหนึ่งซึ่งถูกหลั่งโดยแมคโครฟาจสามารถทําให
เกิดการตายของเซลลมะเร็งแบบเนคโครซสิเรียกวา ทเูมอรเนคโครซิสแฟกเตอร พบวาทั้งลิมโพท็อกซิน
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และทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร มีโครงสรางและหนาที่คลายกันจึงมีการเปลี่ยนชื่อทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร
และลิมโพทอกซินเปน ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา และทูเมอรเนคโคร ซิสแฟกเตอร เบตา 
(Tumor necrosis factor- β;TNF- β) การศึกษาตอมาไดมีการคนพบไซโตไคนอีกมากที่มีความคลายคลึง
กับทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร จึงมีการจัดหมวดหมูขึ้นเรียกวา ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร ซูปเปอรแฟมิลี่ 
(Tumor necrosis factor superfamily) โดยในป 2008 ไดมีการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับทีเอ็นเอฟ 
(International TNF Conference)(24) โดยทูเมอรเนคโครซสิแฟกเตอรอยูในซูปเปอรแฟมิลี่ที่ 2 มีบทบาท
และทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอเซลลมากมาย ทั้งในดานการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลลหรือ
เกี่ยวกับระบบภูมิคุมกันของรางกาย โดยหนูทดลองที่ไดรับการตัดตอพันธุกรรมเอายีนทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร
ออก จะไดรับการติดเชื้อจากโปรโตซัวชนิด Leishmania ไดงาย(25) นอกจากนี้ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร
แอลฟา ยังมีบทบาทตอการควบคุมการนอนหลับ(26) พัฒนาการของตัวออน(27) ควบคุมการแปรสภาพ
ของเซลล (Differentiation) มีสวนในการสรางอวัยวะ (Organogenesis) และการเจริญใหม (Organogenesis 
and regeneration) มีการสงสัญญาณรวมในกระบวนการโฮมิโอสะแตซิส (Homeostasis) และการตอบสนอง
ตอระบบภูมิคุมกัน (Immune response) เกี่ยวของกับกลไกการอักเสบและอะพอพโตซิส (Mechanisms 
of inflammation and apoptosis) 

 ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอรแอลฟามีบทบาทตอการเกิดพยาธิสภาพของโรคปริทันตอักเสบ 
โดยพบปริมาณทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอรเพ่ิมขึ้นในรอยโรคปริทันตอักเสบ(28) และตรวจพบทูเมอร
เนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟาความเขมขนสูงในน้ําเหลืองเหงือกของผูปวยโรคปริทันตอักเสบ(29) Roberts 
และคณะในป 1997(30) พบปริมาณของทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอรเอ็มอารเอ็นเอ (Tumor necrosis 
factor alpha mRNA) ในผูปวยโรคปรทินัตอักเสบมากกวากลุมที่ปราศจากโรคปริทันตอักเสบอยางมี
นัยสําคัญ นอกจากนี้ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟากระตุนใหเซลลที่เกี่ยวของกับกระบวนการอักเสบ 
ไดแก ลิมโพไซค แมกโครฟาจ หลั่งไซโตไคนชนิดอ่ืนออกมาอีก เชน อินเตอรลิวคิน-6 อินเตอรลิวคิน-11 
อินเตอรลิวคิน-8 พลอสตาแกลนดิน นอกจากนี้ ยังกระตุนใหเกิดการสรางแอดฮีชั่นโมเลกุล (Adhesion 
molecules) เชน ICAM-1(31) มากขึ้นและกระตุนใหเพ่ิมการสรางเอนไซมในการยอยเหงือก เชน เมท
ริกซเมทัลโลโปรตีเนสชนิดตางๆ ไดแก เมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1(32) คอลลาจิเนส2 (Collagenase 
2)(33) และคอลลาจิเนส3 (Collagenase 3) (MMP-13)(34,35) นอกจากนี้ ทเูมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา
ยังมีสวนในการควบคุมตอการละลายของกระดูก โดยกระตุนใหเกิดการสรางไซโตไคนที่เกี่ยวของตอ
การเปลี่ยนแปลงเซลลออสทิโอคลาส (Osteoclast) ไดแก เอ็ม-ซีเอสเอฟ (M-CSF) และ รีเซบเตอร
แอกติเวเตอรออฟ นิวเคลียร แฟกเตอร แคปปา บี (Receptor activator of nuclear factor kappa-B)(36,37) 
ทําใหออสทิโอคลาสพรีเคอเซอรเซลล (Osteoclast precursor) เจริญเปนเซลลสลายกระดูก (Adult 
osteoclast) 
 
 
 



 11 

อินเตอรลิวคิน-1 เบตา 
 อินเตอรลิวคิน-1เบตา (Interleukin-1 β; IL-1 β) เปนไซโตไคนอยูในกลุมอินเตอรลิวคิน-1
แฟมิลี (Interleukin family) ซึ่งประกอบดวย อินเตอรลิวคิน-1 แอลฟา (Interleukin-1 α; IL-1 α) 
อินเตอรลิวคิน-1เบตา (Interleukin-1 β; IL-1 β) อินเตอรลิวคิน-1รีเซปเตอรแอนทาโกนิส (Interleukin-1 
receptor antagonist; IL-1ra) ยีนอินเตอรลวิคิน-1 เบตา ในมนุษยอยูบนโครโมโซม 2q14 เปนไซโตไคน
ที่มีบทบาทหลากหลาย ทาํหนาที่รวมกบัทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอรแอลฟา อินเตอรลวิคิน-1 เบตา
ถูกหลั่งออกมาในรูปโปรโปรตีน (Proprotein) และจะถูกเปลี่ยนเปนรูปแบบทีส่ามารถทํางานไดดวย
เอ็นไซมแคสเปส-1 (Caspase 1; CASP1/ICE) เม่ือเซลลไดรับสิ่งแปลกปลอม ไดแก ไลโปโพลีแซคาไรค 
จะทําใหเกิดการสงสัญญาณผานทางตัวรับสัญญาณโทล-ไลค 4 (TLR 4)(38) ทําใหเซลลเกิดการตอบสนอง
โดยเพิ่มการหลั่งอินเตอรลวิคิน-1(39) ทําใหเพ่ิมการสรางแอดฮีชั่นโมเลกุล ไดแก เอ็นโดธีเลียล ลวิโคไซค 
แอดฮีชั่น โมเลกุล (Endothelial leukocyte adhesion molecule) อินเตอรเซลลูลาร แอดฮีชั่นโมเลกุล 
(Intercellular adhesion molecule) และวาสคูลาแอดฮีชั่นโมเลกุล (Vascular adhesion molecule)(40) 
ทําใหเซลลที่เกี่ยวของตอการอักเสบ สามารถเขาสูบรเิวณที่มีพยาธสิภาพไดดีขึ้น นอกจากนี้ ยงัมีผล
ใหเซลลที่เกี่ยวของเกิดการตอบสนอง ทําใหเกิดการอักเสบของเนื้อเยื่อและการทําลายกระดูกเบาฟน
โดยเพิ่มการหลั่งโพรสตาแกลนดินอี2(41) (Prostaglandin E2; PGE2) และเม่ือใชหนวยรับสัญญาณ
ชนิดไมติดกับเซลล (Soluble receptor) พบวา สามารถลดการทําลายกระดูกเบาฟนได 60% ลดการสราง
ออสซิโอคลาสได67%(39) นอกจากนี้พบวา รอยโรคปริทันตจะพบปริมาณอินเตอรลิวคิน 1 เบตาเพิ่มขึ้น(42) 

อินเตอรลิวคิน-1 เบตา สามารถกระตุนใหเซลลไฟโบรบลาสตเอ็นยดึปริทันต มีการแสดงออกของ
เอนไซมคอลลาจิเนส(43-45) และลดการผลิตคอลลาเจน(46) นอกจากนี้อินเตอรลวิคิน-1 เบตา และทูเมอร-
เนคโครซิสแฟกเตอรแอลฟา ยังมีสวนเกี่ยวของตอการละลายของกระดูก โดยมีผลตอการแสดงออก
ของรีเซบเตอรแอกติเวเตอรออฟ นิวเคลยีร แฟกเตอร แคปปา บี ซึ่งอยูบนผิวของเซลลออสทิโอบลาสต 
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของพรีออสทิโอคลาสเปนออสทิโอคลาสดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ 4 แสดงบทบาทของไซโตไคนตอการเปลี่ยนแปลงของพรีออสทิโอคลาสไปสูเซลลสลายกระดูก(47) 

 
 

เมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 (Matrix metalloproteinase-I) 
 เมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 เปนเอนไซมในรางกาย ชนิดคอลลาจิเนส (Collagenases) 
ยีนเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 ในมนุษยอยูบนโครโมโซม 11q22.3 เมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 มี
บทบาทตอการเคลื่อนยายของเซลลสภาวะปกติและเม่ือมีพยาธิสภาพ(45) จะมีการหลั่งเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส 
มากขึ้น  เปนเอนไซมที่มีความจําเพาะตอสับสเตรทไดแกคอลลาเจนชนิดที่ 1, 3 ซึ่งเปนสวนประกอบ
หลักของโปรตีนเมทริกนอกเซลล (Extracellular Matrix : ECM)  

 โครงสรางของเมทริกซเมทลัโลโปรตเีนสประกอบดวย 2 สวนหลักๆ ประกอบดวยสวนโปรโดเมน 
(Pro-domain) เปนสวนควบคุมการทํางานของเอนไซมโดยมกรดอะมิโนซีสเตอีนจับกับสังกะส ีทําให
เอนไซมไมทํางาน เรียกตําแหนงน้ีวา ซิสเตอีนสวิทซ (Cysteine switch) โครงสรางอีกสวนของเมทริกซ-
เมทัลโลโปรตีเนสคือแคตตาไลติก โดเมน (Catalytic Domain) ซึ่งเปนสวนที่เมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส 
แตละชนิดมีความแตกตางกัน ทําใหเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนสแตละชนิดมีความจําเพาะตอสับเสตรท
ตางกัน ไดมีการแบงเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนสเปน 4 กลุมยอยไดแก คอลลาจิเนส (Collagenases : 
MMPs-1, 8, 13) เจลลาติเนส (Gelatinase : MMPs-2, 9) สโตรมีไลซิน (Stromelysin: MMPs-3, 10, 
11, 19) และเมมเบรนบาวนไทป(Membrane bound-types MMP : MMPs-14, 15, 16, 17, 24, 25)(45) 
 เซลลที่สามารถหลั่งเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1ไดแก ไฟโบรบลาสต เคราติโนไซต เซลล
เยื่อบุผิว ออสทิโอบลาสต คอนโดไซต โมโนไซตหรือแมกโครฟาจ(48,49) ซึ่งจะถูกหลั่งออกมาในรูปแบบ
ที่ยังไมสามารถทํางานไดเรียกวา ไซโมเจน (Zymogen) และจะทํางานเมื่อไดรับการกระตุน ทําใหมี
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การตัดพันธะระหวางกรดอะมิโนซีสเตอีนกับสังกะสี ทาํใหเมทริกซเมทัลโลโปรตเีนสสามารถทาํงาน
ไดจากการศึกษาที่ผานมาพบวาไซโตไคน ฮอรโมน และชีวเคมีสารในรางกายที่สามารถกระตุน หรือ
ยับยั้งการสรางเมทริกซเมทลัโลโปรตเีนสดังที่ไดสรุปใน ตาราง 2 
 
ตาราง 2 แสดงสารที่มีคุณสมบัติกระตุนและยับยั้งการสรางเมทริกซเมทัลโลโปรตเีนส(50) 
 

Induction 
growth factor other 

Repression 

   

IL-1 α,β TGA Glucocorticoids 
TNFα Okadaic acid Progesterone 
TGFα Bacterial LPS TGFβ 

EGF PGE2 Retinoids 
PDGF Con A cAMP 
bFGF cAMP IFN-γ 
NGF PTH  
TGF β   
   

 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การเพาะเลี้ยงเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปรทิันต ในการวิจัยครั้งนี้ ไดเตรยีมเซลลไฟโบรบลาสต
เหงือกและเอ็นยึดปริทันตจากฟนผูปวย 2 ราย ที่ไดรับการถอนฟนจากการผาฟนคุดหรือจัดฟน โดย
ฟนซี่นั้นและเนื้อเยื่อโดยรอบไมพบพยาธิสภาพใด  ๆนําฟนมาลางดวยฟอสเฟตบัฟเฟอรเซลายน (Phosphate 
Buffer Saline; PBS) หลายๆ ครั้ง จนปราศจากเลือดและสิ่งเจือปน ใชมีดผาตัดเบอร 11 ตัดชิน้เหงือก
ที่ติดกับฟนออกเปนชิ้นเล็กๆ เพ่ือใหไดเน้ือเยื่อเหงือก และใชมีดผาตัดเบอร 11 ขูดเนื้อเยื่อที่ตดิอยู
บริเวณผวิรากฟนสวนกลาง เพ่ือใหไดเน้ือเยื่อเอ็นยึดปริทันต แยกเนื้อเยื่อเหงือกและเอ็นยึดปรทิันต
ที่ไดมาเพาะเลี้ยงในจานเลี้ยงเซลลขนาด 60 มิลลิลิตร ซึ่งบรรจุอาหารเลี้ยงเซลล (Dulbecco Modified 
Eagle’s Medium:DMEM) ที่เติม10% Fetal calf serum, 2 mM L-Glutamine,100 units/ml Penicillin, 

100 μg/ml Streptomysin) เลี้ยงในตูเลี้ยงเซลลและมีปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดรอยละ 5 รอจน
เซลลเจริญออกจากชิ้นเนื้อมาอยูบนจานเลีย้ง ทําการขยายจํานวนเซลลโดยการถาย (Subculture) เซลล
ที่เจริญเต็มจานเลี้ยงลงสูจานเลี้ยงเซลลใหม ในอัตราสวน 1 : 3 (หวานเซลล 1 ใน 3 ของเซลลทั้งหมด
ตอจานเลี้ยงเซลลใหม 1 จาน) โดยใชเอ็นไซม Trypsin-EDTA เซลลทีใ่ชในการทดลองครั้งนี้จะเปนเซลล
รุนที่ 3 – 8   
 

สารเคมีและอุปกรณที่ใชในการวิจัย 
 การเตรียมสารที่ใชกระตุนเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปรทิันตและไพรเมอร เพ่ือ
ใชในขั้นตอนโพลีเมอเรสเชนรีแอ็กชั่น 
 การเตรียมเอชเอ็มจีบ1ี 
  เตรียมรีคอมบิแนนทเอชเอ็มจีบี1จากบริษัท SIGMA-ALDRISH®, St. Louis, MO, 
USA นํามาเตรียมความเขมขน 100 ไมโครกรัมตอมิลลิลติรละลายในน้ําปราศจากเชื้อ (Sterile dH2O) 
และเก็บไวที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จนกวาจะนํามาใชในการทดลอง 
 การเตรียมไลโปโพลแีซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาวสิ 
  เตรียมไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาวิส จากบริษัท Invivogen 
California, USA นํามาเตรยีมความเขมขน 1 มิลลิกรัมตอมิลลิลติรละลายในน้ําปราศจากเชื้อ และ
เก็บไวที่อุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จนกวาจะนํามาใชในการทดลอง 
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 การเตรยีมไพรเมอรสําหรบัตรวจสอบการแสดงออกของเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอ ทเูมอร
เนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา อินเตอรลิวคิน-1 เบตา เมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส -1 และแกปดีเอช 
(glyceroldehyde 3-phosphate dehydrogenase)  
  ทําการสังเคราะหไพรเมอรสําหรับยีนทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา, อินเตอรลิวคิน-1 
เบตา, เมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 และแกปดีเอช จากบริษัท SIGMA-ALDRISH® มีลําดับเบส ดังนี้ 
   ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา(51) 
   Forward 5’ GAG CAC TGA AAG CAT GAT 3’ 
   Reverse 5’ ATC AGG AAG GAG AAG AGG 3’ ขนาด 208 bp 
   แกปดีเอช(52) 

   Forward 5’ ATC CCA TCA CCA TCT TCC AG 3’ 
   Reverse 5’ CCA TCA CGC CAC AGT TTC C 3’ ขนาด 383 bp 
   อินเตอรลิวคิน-1เบตา(53) 
   Forward 5’ ACA GAT GAA GTG CTC CTT CCA 3’ 
   Reverse 5’ GTC GGA GAT TCG TAG CTG GAT 3‘ ขนาด 73 bp 
   เมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1(54) 
   Forward 5’ CAC AGC TTT CCT CCA CTG CTG CTG C 3’ 
   Reverse 5’ GGC ATG GTC CAC ATC TGC TCT TGG C 3’ ขนาด 396 bp 

  

การจัดกระทําและรวบรวมขอมูล 
 การกระตุนเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปริทันตดวยเอชเอ็มจีบี1 และไลโปโพลีแซคคาไรค
ของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส  
 การวิจัยน้ี ทําการทดลองนํารองเพ่ือหาความเขมขนเม่ือทราบความเขมขนของไลโปโพลีแซคคาไรค
ของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสและเอชเอ็มจีบี1 ที่เหมาะสมตอการกระตุน (รายละเอียดในภาคผนวก) 
ทําการถายเซลลไฟโบรบลาสตของเหงือกและเอ็นยึดปรทิันตทีเ่ลี้ยงลงในจานเลี้ยงแบบ 6 หลุม ใหมี
ความหนาแนน 200,000 เซลล/หลุม ในอาหารเลี้ยงเซลลที่มีเซรั่มของวัวรอยละ 10 ปลอยใหเซลล
มายึดที่จานเลี้ยงเปนเวลา 1 คืน เปลี่ยนอาหารเลี้ยงเซลลเปนชนิดที่มีซรีัมจากฟตัสของวัว 1 เปอรเซนต 
เปนเวลา 1 – 2 ชั่วโมง ทําการกระตุนเซลลทั้ง 2 ชนิดดวย 4 สภาวะ คือ 1) น้ําปราศจากเชื้อ 2) ไลโป-
โพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส ความเขมขน 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลติร 3) เอชเอ็ม
จีบี1 ความเขมขน 100 นาโนกรัมตอมิลลลิิตร 4) เอชเอ็มจีบี1ความเขมขน 100 นาโนกรัมตอมิลลลิิตร
และไลโปโพลแีซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส ความเขมขน 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลติร 
โดยทําการสกัดเมสเซ็นเจอรอารเอ็นเอ ภายหลังกระตุนเซลลทั้ง 2 ชนิดแลว 4 ชั่วโมง ดวยชดุสกัด
สําเร็จรูป (Purelink mini RNA kit) โดยมีขั้นตอนดังแสดงใน ภาพประกอบ 5 
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ภาพประกอบ 5 แสดงขั้นตอนการสกัดเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอดวยชดุสกัดสําเร็จรูป 
 
 
 และทําการสังเคราะหดีเอ็นเอตนแบบดวยชุดสกัดสําเร็จรูป (RevertAid TM first strand 
cDNA synthesis kit: Fermentas, Life sciences, california, USA) โดยมีขั้นตอนโดยยอดังแสดงใน
ภาพประกอบ 6 
 
 

Lysate cell with lysis buffer 600 μl

Add 70% Ethanol 600 μl, vortex and mix

Transfer 1200 μl of the sample to spin cartridge 
 centrifuge 12000 g  15 sec  at room temperature

Discard the flow-through 
 reinsert the spin cartridge in to the same collection tube

Add 500 μl wash buffer II, centrifuge 12000 g  15 sec  
 discard the flow through  repeat 2 times

Centrifuge 12,000g 1-2 min 
 insert the spin cartridge into the recovery tube

Add 11 μl RNAse free water into center of cartridge 
 incubate at room temperature 1 min

Centrifuge 12,000 g, 2 min at room temperature 
to elute the RNA from membrane to recovery tube
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ภาพประกอบ 6 แสดงขั้นตอนการสังเคราะหดีเอ็นเอตนแบบจากเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอดวยชุดสกัดสําเร็จรูป 
 
 
 วิเคราะหการแสดงออกของเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอทั้ง 3 ดวยเทคนคิเรยีลไทม รีเวอรสทรานส
คริพเทส โพลีเมอเรสเชนรีแอคชั่น แตละตัวอยางดีเอ็นเอตนแบบทําซ้ํา 3 ครั้ง การวิเคราะหการแสดงออก
ของเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอดวยเทคนิค เรียลไทม รีเวอรสทรานสครพิเทส โพลีเมอเรสเชนรีแอคชั่น 
มีองคประกอบดังนี้ ดีเอ็นเอตนแบบ 2 ไมโครลิตร, สารละลายสําเร็จรูป (LightCycler 480 system; 
Roche Diagnostics, Indianapolis, USA) 10 ไมโครลิตร ไพรเมอร สายละ 0.5 ไมโครลิตร น้ําปราศจากเชื้อ 
7 ไมโครลติร ปฏิกิริยาจะเกิดขึ้น เม่ือทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหมุนเวยีนอยู ณ อุณหภูมิ 3 ระดับ 
โดยใชอุณหภูมิ Denaturation 94 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 วินาที อุณหภูมิ Annealing 58 องศาเซลเซียส 

    buffer 4 μl, 
    RNAse inhibitor 1μl, 
    dNTPs 2 μl,  
    RevertAidsTM 1 μl 

+ Oligo(d)t 1μl 

denature 65 C 5 min, place on ice

Incubate  60 min at 4 C 
 stop reaction by incubating 5 min 70 C

cDNA
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15 วินาที อุณหภูมิ Extension 72 องศาเซลเซียส เปนเวลา 25 วินาที วิเคราะหผลดวยโปรแกรมสาํเรจ็รปู 
(Light Cycler®480) 
 การตรวจหาปริมาณทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา อินเตอรลิวคิน-1เบตา เมทริกซ
เมทัลโลโปรตเีนส-1 ดวยวธิอีีไลซา (ELISA) โดยใชชุดทดสอบอีไลซาสําเร็จรูป 
 วิเคราะหการหลั่งโปรตีนทัง้ 3 ชนิดจากอาหารเลี้ยงเซลล หลังกระตุนเซลลทั้ง 2 ชนิดแลว 
48 ชั่วโมง ดวยเทคนิคอีไลซา ผูปวย แตละรายทําซ้ํา 2 ครั้ง และแตละตวัอยางทําซ้ํา 3 ครั้ง ดวยชุด
ทดสอบอีไลซาสําเร็จรูป (ELISA DuoSet, R&D systems, Minneapolis, USA) โดยจะตองทําการเตรียม
พ้ืนผิวหลุมทดลองดวยการเคลือบแอนติบอด้ีตามขั้นตอนดัง ภาพประกอบ 7 และวัดปริมาณสารที่ตองการ
ทดสอบขั้นตอนการทดลองดังภาพประกอบ 8 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 แสดงการเตรียมพ้ืนผิวหลุมทดลองดวยการเคลือบแอนติบอด้ี 

 

 

 

100 μl capture 
antibody(dilute 1:179 

in PBS)   

+
Incubate overnight at room temperature 
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ภาพประกอบ 8 แผนผังแสดงขั้นตอนการทดลองหาปริมาณทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา อินเตอร 
      ลิวคิน1 เบตา เมทริกซเมทัลโลโปรตเีนส-1ดวยเทคนิคอีไลซา 
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 การตรวจหาปริมาณเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 ทาํการเจือจางอาหารเลี้ยงเซลลที่ผาน
การกระตุนเซลลกบัอาหารเลี้ยงเซลลในอัตราสวน 30 : 70 สวนการตรวจปริมาณอินเตอรลิวคิน-1 เบตา 
ทําการเจือจางอาหารเลี้ยงเซลลที่ผานการกระตุนเซลลในอัตราสวน 50 : 50 สวนการตรวจหาปริมาณ
ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา ไมทําการเจือจาง นําคาการดูดกลืนแสงที่อานไดมาแปรผลเปน
ความเขมขนดวยการเปรียบเทียบกับคาการดูดกลืนแสงจากหลุมทดสอบมาตราฐานโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูป (Microsoft Excel for Mac 2011) 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 เปรียบเทยีบผลการแสดงออกของเมสเซนเจอรอารเอ็นเอทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา, 
อินเตอรลิวคิน-1 เบตา และเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 ดวยสถิติพรรณา เปรียบเทียบความแตกตาง
ของการหลั่งทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา, อินเตอรลิวคิน-1 เบตา และเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 
ระหวางกลุมและภายในกลุมดวยสถิติการวิเคราะหการแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 
และสถิติ Bonferroni ที่นัยสําคัญทางสถิติ p<0.05 ดวยโปรแกรมสําเรจ็รปูเอสพีเอสเอส 20.0 (SPSS 20.0; 
SPSS Inc., Chicago, IL, USA)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4  
ผลการทดลอง 

 
 ผลของเอชเอ็มจีบี1 และ/หรือไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสตอการแสดงออก
ของเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอและการหลั่งทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา 
 จากการตรวจสอบการแสดงออกของเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอ ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร 
แอลฟา ดวยเทคนิค เรียลไทม รีเวอรสทรานสคริพเทส โพลีเมอเรสเชนรีแอคชั่น พบวา เซลลทั้ง 2 ชนิด
เม่ือไดรับการกระตุนดวยเอชเอ็มจีบ1ี ไลโปโพลแีซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลสิและกระตุน  
รวมกัน พบวา ไมปรากฎความแตกตางอยางชัดเจนดังแสดงใน ภาพประกอบ 9 

 
ภาพประกอบ 9 แสดงสัดสวนการแสดงออกของเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอทูเมอรเนคโครซิสแฟเตอร แอลฟา 
      ของเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปริทันตเหงือกเม่ือไดรับกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรค 
      ของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสรวมกับเอชเอ็มจีบี1 หรือกระตุนดวยสารเพียงอยางใดอยางหนึ่ง 
      หรือไมกระตุนเลย 
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 เม่ือตรวจสอบการหลั่งทเูมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา พบวา เซลลไฟโบรบลาสตเหงือก
และเอ็นยึดปริทันตมีการหลั่งทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา ออกมามากขึ้นเม่ือไดรับการกระตุน
ดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสเพียงอยางเดียว หรือเม่ือกระตุนดวยเอชเอ็มจีบี1 
รวมกับไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส แตกตางจากกลุมควบคุมลบและกลุมที่
ไดรับการกระตุนดวยเอชเอ็มจีบี1อยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) และพบการหลั่งทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร 
แอลฟาในกลุมที่ไดรับการกระตุนดวยสารทั้ง 2 ชนิด มากกวากลุมที่ไดรับการกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรค
ของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสเพียงอยางเดียว อยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) ดังแสดงในภาพประกอบ 10 
และตาราง 3 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 10 แผนภูมิแสดงการหลั่งทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา ของเซลลไฟโบรบลาสต 
      เหงือกและเอ็นยึดปรทิันตในกลุมควบคุมลบ เม่ือไดรับการกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของ 
      พอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส เอชเอ็มจีบี1 และกระตุนรวมกันทั้ง 2 ชนิด  

* * * *

* * * *

 
ภาพประกอบ 10 แผนภูมิแสดงการหลั่งทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา ของเซลลไฟโบรบลาสต 
      เหงือกและเอ็นยึดปรทิันตในกลุมควบคุมลบ เม่ือไดรับการกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของ 
      พอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส เอชเอ็มจีบี1 และกระตุนรวมกันทั้ง 2 ชนิด  

* * * *

* * * *
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 ผลของเอชเอ็มจีบี1 และ/หรือไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสตอการแสดงออก
ของเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอและการหลั่งอินเตอรลิวคิน-1 เบตา เซลลทั้ง 2 ชนิด เม่ือไดรับการกระตุน 
มีการตอบสนองโดยมีการแสดงออกของเมสเซ็นเจอรอารเอ็นเอลดลง เม่ือเทียบกับกลุมควบคุมลบ 
ดังแสดงในภาพประกอบ 11 

 
ภาพประกอบ 11 แสดงสัดสวนการแสดงออกของเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเออินเตอรลิวคิน-1 เบตาของเซลล 
      ไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปริทันตเม่ือไดรับกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส  
      จินจิวาลิสรวมกับเอชเอ็มจีบี1 หรือกระตุนดวยสารเพียงอยางใดอยางหนึ่งหรือไมกระตุนเลย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

 เม่ือตรวจสอบการหลั่งอินเตอรลิวคิน-1 เบตา พบวา เซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึด
ปริทันตมีการหลั่งอินเตอรลวิคนิ-1 เบตา ออกมามากขึน้ เม่ือไดรับการกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรค
ของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสเพยีงอยางเดียว หรือเม่ือไดรับการกระตุนดวยเอชเอ็มจีบี1 รวมกับ 
ไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลสิ แตกตางจากกลุมควบคมุลบและกลุมที่ไดรับ
การกระตุนดวยเอชเอ็มจีบี1อยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) และพบการหลั่งอินเตอรลวิคิน-1 เบตา ใน
กลุมที่ไดรับการกระตุนดวยสารทั้ง 2 ชนิด มากกวากลุมที่ไดรับการกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรค
ของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสเพียงอยางเดียว อยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) ดังแสดงในภาพประกอบ 12 
และตาราง 3 
 

  
 
 

* ** *

* * * *

ภาพประกอบ 12 แผนภูมิแสดงการหลั่งอินเตอรลิวคิน-1 เบตา เม่ือเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็น  
      ยึดปริทันตในกลุมควบคุมลบ เม่ือไดรับการกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส  

      จินจิวาลิส เอชเอ็มจีบี1 และกร 
  ั
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 ผลของเอชเอ็มจีบี1 และ/หรือไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสตอการแสดงออก
ของเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอและการหลั่งเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 
 เซลลไฟโบรบลาสตเอ็นยึดปริทันตมีการแสดงออกของเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอ เม่ือไดรับ
การกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนสจินจิวาลิส เปน 1.44 เทา เม่ือไดรับการกระตุน
ดวยเอชเอ็มจีบี1 จะมีการแสดงออกของเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอ เปน 1.85 เทา และเม่ือไดรับการกระตุน
ดวยสารทั้ง 2 ชนิดรวมกัน จะมีการแสดงออกของเมสเซ็นเจอรอารเอ็นเอ 1.85 เทา สวนเซลลไฟโบรบลาสต
เหงือก พบวา มีการแสดงออกของเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอไมปรากฎความแตกตางที่ชัดเจนดังแสดง
ใน ภาพประกอบ 13 

 
ภาพประกอบ 13 แสดงสัดสวนการแสดงออกของเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 
      ของเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปริทันตเม่ือไดรับกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของ 
      พอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสรวมกับเอชเอ็มจีบี1 หรือกระตุนดวยสารเพียงอยางใดอยางหนึ่งหรือ  
      ไมกระตุนเลย  
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 จากการตรวจสอบการหลั่งเมทริกเมทัลโลโปรตีเนส-1พบวา เซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและ
เอ็นยึดปริทันตมีการหลั่งเมทริกซเมทลัโลโปรตีเนส-1ออกมามากขึ้นเม่ือไดรับการกระตุนดวยไลโปโพล-ี
แซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส และกลุมที่ไดรับการกระตุนดวยเอชเอ็มจีบี1 รวมกับไลโป-
โพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส แตกตางจากกลุมควบคุมลบและกลุมที่ไดรับการกระตุน
ดวยเอชเอ็มจีบี1อยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) และพบการหลั่งเมทรกิซเมทัลโลโปรตีเนส-1 ในกลุมที่
ไดรับการกระตุนดวยสารทั้ง 2 ชนิด มากกวากลุมที่ไดรับการกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของ
พอรไฟโรโมแนส  
 

 
 
 

* * * *

* * * *

 ภาพประกอบ 14 แผนภูมิแสดงการหลั่งเมทริกซ เมทัลโลโปรตีเนส-1 เม่ือเซลลไฟโบรบลาสตเหงือก 
      และเอ็นยึดปริทันตในกลุมควบคุมลบ เม่ือไดรับการกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟ- 
      โรโมแนส จินจิวาลิส เอชเอ็มจีบี1 และกระตุนรวมกัน 
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ตาราง 3 แสดงผลการหลั่งทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา อินเตอรลิวคิน-1 เบตา เมทริกซเมทัล  
     โลโปรตีเนส-1 ในเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปริทันตในสภาวะปกติและเม่ือไดรับการกระตุน 
     ดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส เอชเอ็มจีบี1 และกระตุนพรอมกันทั้ง 2 ชนิด 
 

 
 Control  กลุมควบคุมลบ 
 LPS  กลุมที่ไดรับการกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส 
 HMGB1  กลุมที่ไดรับการกระตุนดวยเอชเอ็มจีบี1 
 LPS+HMGB1  กลุมทีไ่ดรับการกระตุนดวยไลโปโพลแีซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส 
รวมกับเอชเอ็มจีบี1 
 
 กลาวโดยสรุปไดวา การกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส เซลล 
ทั้ง 2 ชนิดการตอบสนองโดยมีการหลั่งทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา อินเตอรลวิคิน-1 เบตา 
และเมทริกซเมทัลโลโปรตเีนส-1 ในรูปแบบเดียวกันคอื มีการหลั่งโปรตีนทั้ง 3 ชนิด ออกมาแตกตาง
จากกลุมควบคุมลบอยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) และเม่ือไดรับการกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของ

 Gingival Fibroblast Periodontal ligament Fibroblast 
   

TNF- α level (pg/ml) 
    Control 
    LPS 
    HMGB1 
    LPS + HMGB1 

 
            13.87 + 3.55      
          297.89 +16.29 

                 17.53 +  3.26     
          380.36 +  9.29 

 
             7.42 + 1.14 
          318.02 + 9.7 

             9.34 + 1.56 
          390.37 + 10.77  

   

IL1- β  level (pg/ml) 
    Control 
    LPS 
    HMGB1 
    LPS + HMGB1 

 
            5.18 + 0.63 
         160.16 + 6.23 

            6.99 + 1.09 
         206.90 + 5.38  

 
             6.09 + 0.92 
          177.47 + 6.53 

             7.53 + 1.36 
          225.20 + 6.47  

   

MMP1 level (ng/ml) 
    Control 
    LPS 
    HMGB1 
    LPS + HMGB1 

 
            1.88 + 0.12 
            5.18 + 0.26 

            2.47 + 0.15 
            7.12 + 0.33  

 
             1.80 + 0.14 
             4.94 + 0.18 

             1.29 + 0.90 
             6.92 + 0.32 
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พอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสและเอชเอ็มจีบี1 รวมกัน เซลลทั้ง 2 ชนิด มีการหลั่งโปรตีนทั้ง 3 ชนิด
ออกมาแตกตางจากกลุมควบคุมลบ กลุมเอชเอ็มจีบ1ี และกลุมทีไ่ดรับการกระตุนดวยไลโปโพลแีซคคาไรค
ของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสเพียงอยางเดียว อยางมีนัยสําคัญ (p<0.01) แตเม่ือเซลลทั้ง 2 ชนิด
ไดรับการกระตุนดวยเอชเอ็มจีบี1เพียงอยางเดียว จะมีการหลั่งไซโตไคนและเมทรกิเมทลัโลโปรตีเนส-1 
ออกมา ไมแตกตางจากกลุมควบคุมลบอยางมีนัยสําคัญ ขณะที่ผลการแสดงออกในระดับเมสเซ็นเจอร
อารเอ็นเอ ไมพบความแตกตางอยางชัดเจน เม่ือกระตุนดวยเอชเอ็มจีบี1 หรือ ไลโปโพลีแซคคาไรค
ของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส และเม่ือกระตุนดวยสารทั้ง 2 ชนิดรวมกัน 
 
 

 
 



บทที่ 5  
อภิปรายผลและบทสรุป 

 
อภิปรายผล 
 เอชเอ็มจีบ1ี เปนโปรตีนที่พบในนวิเคลยีสและสามารถหลั่งออกมาภายนอกเซลล มีการศกึษาวา
เอชเอ็มจีบี1 จะทําหนาที่เสมือนเปนไซโตไคนได(2) โดยไปมีสวนรวมในพยาธิสภาพของการเกิดการอักเสบ 
หรือการทําลายเนื้อเยื่อของรางกายได เชน พบมีการหลั่งสารทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา ภายหลัง
ทําการกระตุนเซลลโมโนไซตของมนุษยดวยเอชเอ็มจีบี1(6) เปนตน อยางไรก็ดี การศึกษาในระยะหลัง
ยังพบอีกวา ปริมาณสารไซโตไคนทีห่ลั่งออกมาภายหลงักระตุนเซลลตางๆ ดวยเอชเอ็มจีบ1ี ดูเหมือน
จะมีปริมาณที่นอยมาก(55) อีกทั้งยังตรวจพบวามีเอชเอ็มจีบี1 หลงเหลืออยูในรอยโรคที่แมวาจะไดรับ
การรักษาใหดีขึ้น เชน พบปริมาณเอชเอ็มจีบี1 ในพลาสมาในผูปวยโรคปอดอักเสบที่ไดรับการรักษา
แลวถึง 176 นาโนกรัมตอมิลลิลติร(56) และไมสามารถตรวจหาปริมาณเอชเอ็มจีบี1 ในพลาสมาไดใน
ภาวะปกต ิ จึงทําใหเห็นวาบทบาทของของเอชเอ็มจีบ1ี ในการเปนไซโตไคนยังไมเดนชัดนัก การศกึษา
ในระยะตอมาพบวา เอชเอ็มจีบี1 จะทําหนาที่เสมือนเปนไซโตไคนได เม่ือมีการทํางานรวมกับสาร
อ่ืนๆ เชน ไลโปโพลีแซคคาไรค อินเตอรลิวคิน-1 เบตา ดีเอ็นเอสายเดี่ยว(57) ซึ่งสามารถสรุปได ดัง
ภาพประกอบ 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 15 แผนผังแสดงบทบาทหนาที่ของเอชเอ็มจีบี1เม่ือถูกหลั่งออกมาภายนอกเซลลและ 
      การทํางานที่ตองรวมกับไลโปโพลแีซคคาไรค(57) 
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 นอกจากนี้ยังมีการศึกษาพบวาเอชเอ็มจีบี1 ยังสามารถทําหนาที่เสมือนโปรตีนชวยจับกบั 
ไลโปโพลีแซคคาไรคของแบคทีเรียชนิดตางๆ และทาํใหเกิดการสงสัญญาณตอไปยังเซลลผานทาง
ตัวรบัโทล-ไลค 2, 4 ตัวรบัสัญญาณแอดวานซไกลเคชัน่(58) กระตุนใหเซลลเกิดการหลั่งไซโตไคนขึ้น 
นอกจากนี้ยังพบวา เอชเอ็มจีบี1 สามารถทําหนาที่แยงจับกับไลโปโพลีแซคคาไรค บายดิ้ง โปรตีน
ในการสงสัญญาณใหกับเซลล ซึ่งในการวิจัยน้ีไดทดลองกระตุนเซลลโดยมีเอชเอ็มจีบี1 และไลโปโพลี- 
แซคคาไรคก็จริง จึงอาจถือวา มีการปนเปอนของบายดิ้งโปรตีนซึ่งเปนสวนประกอบของโบวาย เซรั่ม 
อยางไรก็ตามการวิจัยน้ี ไมไดทําการตรวจสอบการแยงจับกับไลโปโพลีแซคคาไรคระหวางโปรตีน ทั้ง 
2 ชนิด เพียงแตไดทดลองนํารองความเขมขนของไลโปโพลีแซคคาไรคและเอชเอ็มจีบี1 ที่เหมาะสม
ตอการกระตุนเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปรทิันตเทานั้น ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้พบวา เซลล
ไฟโบรบลาสตในชองปาก มีการตอบสนองตอไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส 
ในความเขมขนที่คอนขางสูง เม่ือเทียบกับการกระตุนเซลลชนิดอ่ืนๆ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากความเขมขน
ที่ไมแนนอนของไลโปโพลีแซคคาไรค บายดิ้ง โปรตีนทีป่นเปอนอยูในโบวายเซรั่ม อยางไรก็ตาม พบวา
การกระตุนเซลลไฟโบรบลาสตดวยไลโปโพลีแซคคาไรคความเขมขนทีสู่งจะสามารถยับย้ังผลในดานลบ
ของไลโปโพลแีซคคาไรค บายด้ิงโปรตีนได(59) 

 ในทางทันตแพทยศาสตร ไดมีการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทและความสําคัญของเอชเอ็มจีบี1 
อยูบาง โดยเฉพาะอยางยิ่งที่เกี่ยวของกับโรคปริทันตอักเสบ การวจัิยสวนใหญมุงที่จะศึกษากบัเซลล
ไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปริทันต เน่ืองจากเซลลทั้ง 2 ชนิดนี้เปนเซลลที่พบมากที่สุดในอวัยวะ
ปริทันต ซึ่งมีหนาที่หลักในการสรางเสนใยคอลลาเจน อันเปนองคประกอบหลกัของอวัยวะปริทันต 
นอกจากนี้เซลลไฟโบรบลาสตเหลานี้ก็สามารถหลั่งไซโตไคนหรือเอ็นไซมตางๆ ที่เกี่ยวของในระบบ
ภูมิคุมกันไดดวย(60-62) ซึ่งเซลลสามารถตอบสนองตอเชื้อกอโรค เชน พอรไฟโรโมแนส จินจิวาลสิ โดย
มีการหลั่ง ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา อินเตอรลิวคิน-1 เบตา อินเตอรลิวคนิ-6 อินเตอรลวิคิน-8 
และเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1ได(63,64) ซึ่งสนับสนุนวาเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปริทันต
จะเปนเซลลทีส่ําคัญในขบวนการเกิดพยาธิสภาพของโรคปริทันตเชนเดียวกับเซลลชนิดอ่ืนๆ(65) 
 จากการวิจัยที่ผานมาพบวา เซลลไฟโบรบลาสตจะมีการหลั่งเอชเอ็มจีบี1 เม่ือไดรับการกระตุน
ดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของเชื้อ พอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส หรือเม่ือเกิดมีการตายของเซลลในเน้ือเยื่อ 
ไมวาจะในรูปแบบเนคโครซิส หรือแบบอะพอพโตซิสก็ตาม(5,10) จึงเปนที่นาสงสยัวา เอชเอ็มจีบี1 ที่
ถูกหลั่งออกมานั้น จะมีผลอยางไรตอเซลลที่อยูในบริเวณรอยโรคนั้นๆ อีก และทําใหเกิดพยาธิสภาพ
ของโรคปริทันตใหรุนแรงขึ้นดวยหรือไม ดังน้ันในงานวิจัยน้ี คณะผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาผลของการใช
เอชเอ็มจีบี1 รวมกับไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส ซึ่งเปนปจจัยกอโรคที่มี
ความรุนแรงที่ทําใหเกิดโรคปริทันตอักเสบเรื้อรัง ในการกระตุนเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึด
ปริทันตใหเกิดการหลั่งทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา อินเตอรลวิคิน-1 เบตา และเอ็นไซมเมทริกซ
เมทัลโลโปรตีเนส-1 โดยเปรียบเทียบกับสภาวะที่ใชการกระตุนดวยสารอยางใดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว 
ในการวิจัยครัง้นี้ ไดทําการวัดปริมาณทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา อินเตอรลิวคิน-1 เบตา 
และเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 ภายหลังการกระตุนเซลลที่เวลาผานไป 48 ชั่วโมง โดยมีผลการวิจัย
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นํารองที่แสดงการตรวจวัดปริมาณที่เวลาดังกลาวที่ไดผลดีกวา เม่ือเปรียบเทียบกับการวัดภายหลัง
การกระตุนเซลลทีเ่วลาผานไปเพียง 24 ชัว่โมง 
 ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟาและอินเตอรลิวคิน-1 เบตา มีสวนสําคัญตอการการเกิด
พยาธิสภาพของโรคปริทันตอักเสบ โดยพบปริมาณไซโตไคนทั้ง 2 ชนิด เพ่ิมขึ้นในรอยโรคปริทันต(28) 
น้ําเหลืองเหงือก(29) ซึ่งในการทดลองนี้พบปริมาณไซโตไคนทั้ง 2 ชนิดเม่ือกระตุนเซลลไฟโบรบลาสต
เหงือกและเอ็นยึดปริทนัตดวยไลโปโพลแีซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสรวมกบัเอชเอ็มจีบี1 
มากกวากระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสเพียงอยางเดียว อยางมี
นัยสําคัญ (p<0.01) ขณะที่ไมพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติในเซลลที่ไดรับการกระตุน
ดวยเอชเอ็มจีบี1 เปรียบเทียบกับกลุมควบคุมลบ ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยขางตน และ
สอดคลองกับการวิจัยของ Qin และคณะในป 2009 ทําศึกษาในเซลลแมกโครฟาจของหนู พบทั้งการแสดงออก
ของเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอ และการหลั่ง อินเตอรลิวคิน 6 ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา และ
พบการแสดงออกของเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเออินเตอรลิวคิน-1 เบตา เม่ือกระตุนดวยไลโปโพลีแซคคาไรค
ของอีโคไลและเอชเอ็มจีบี1 แตกตางจากกระตุนดวยสารเพียงชนิดเดียว(58) ไซโตไคนที่ถูกหลั่งเพ่ิมขึ้น
นั้น ก็จะมีผลตอเซลลในรางกาย มีบทบาทสาํคัญตอระบบภูมิคุมกันแบบอินเนท ทําใหเซลลมีการตอบสนอง
โดยมีการหลั่งไซโตไคนและสารสื่ออักเสบตางๆ ออกมา ทําใหเกิดกระบวนการอักเสบ อยางไรก็ตาม
นอกจากไซโตไคนทั้ง 2 ชนิดที่ไดทําการศึกษาแลว ยังมีไซโตไคนหรือเอนไซมตัวอ่ืนที่นาสนใจศึกษา
และมีบทบาทตอการเกิดพยาธิสภาพของโรคปริทันตที่ควรไดรับการศึกษาเพิ่มเติม เชน อินเตอรลิวคิน-6 
รีเซบเตอร แอกตเิวเตอรออฟ นวิเคลยีร แฟกเตอร แคปปา บี (Receptor activator of nuclear factor 
kappa-B) โอพีจี (OPG) หรือตัวรับโทล-ไลค 1, 2, 4  
 เมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 เปนเอ็มไซมที่มีศักยภาพสงูในการทําลายเนื้อเยื่อ และเกี่ยวของ
กับการเกิดพยาธิสภาพของโรคปริทันตอักเสบ โดยสามารถพบมีการสรางและหลั่งออกจากเซลลบาง
อยูแลวในสภาวะปกติ(66,67) ซึ่งสอดคลองกบัผลการวิจัยครัง้นี้ โดยพบมีการหลั่งเมทริกซเมทลัโลโปรตีเนส-1 
เพียงเล็กนอยในกลุมควบคุมลบที่ไมไดกระตุนเซลลดวยสารใดๆ เลย รวมถึงการที่พบมีการหลั่งเมทริกซ
เมทัลโลโปรตีเนส-1 สูงขึ้นเพียงเล็กนอย ในกลุมที่กระตุนดวยเอชเอ็มจีบี1 เพียงอยางเดียวดวย ในขณะ
ที่พบมีการหลัง่ของเมทรกิซเมทลัโลโปรตเีนส-1 ที่สูงมากขึ้น เม่ือกระตุนเซลลไฟโบรบลาสตทั้ง 2 ชนิด
ดวยไลโปโพลแีซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสเพียงอยางเดียว และยิง่สูงมากขึ้นกวาอีก
อยางมีนัยสําคัญทางสถติิ (p<0.01) เม่ือกระตุนดวยทัง้ 2 อยางรวมกัน  
 ซึ่งผลการวิจัยน้ี นาจะเปนการสนับสนุนถึงการที่มีการตรวจพบ ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร 
แอลฟา อินเตอรลิวคิน-1 เบตา และเอ็นไซม เมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 นี้ไดในรอยโรคปริทันต
อักเสบในปริมาณที่สูงกวาทีพ่บในเนื้อเยื่อปริทันตทีป่กติ(28.29,67) และยังเปนการสนับสนุนผลการวิจัย
ที่ผานมาที่แมจะศึกษากบัเซลลของรางกายชนิดอ่ืนๆ ก็ทําใหเชื่อไดมากขึ้นวา เอชเอ็มจีบี1 จะสามารถ
ทําหนาที่เสมือนไซโตไคนไดดี แมกับเซลลในชองปาก ก็จะตองมีกลไกการทํางานที่ตองรวมกบัสาร
โมเลกุลอ่ืน 
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 ในการวิจัยน้ี นอกจากจะทําการวัดปริมาณทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา อินเตอรลิวคิน-1 
เบตา และเอ็นไซมเมทริกซเมทัลโลโปรตเีนส-1 ดวยเทคนิคอีไลซาแลว ยังทําการวิเคราะหการแสดงออก
ในระดับยีนที่สรางทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา อินเตอรลิวคิน-1 เบตา เอ็นไซมเมทริกซ
เมทัลโลโปรตีเนส-1 ของเซลลทั้ง 2 ชนิดนี้ โดยวิธีเรียลไทม รีเวอรสทรานสคริพเทส โพลีเมอเรสเชนรีแอคชั่น
อีกดวย ซึ่งในการวิเคราะหผลการแสดงออกของเมสเซนเจอร อารเอ็นเอนี้ ทําภายหลังการกระตุน
เซลลที่เวลาผานไป 4 ชั่วโมง เน่ืองจากมีการวิจัยกอนหนานี้ มีการศึกษาในเซลลโมโนไซต พบวา มี
การเพิ่มขึ้นของการแสดงออกของแมสเซนเจอรอารเอ็นเอในเซลลโมโนไซตในระดับที่สูง ภายหลังการกระตุน
ดวยเอชเอ็มจีบี1 ที่เวลาผานไปแลวเปนเวลา 4 ชั่วโมง(7) อยางไรกต็าม ผลการแสดงออกของแมสเซนเจอร 
อารเอ็นเอ ในเซลลทั้ง 2 ชนิด ไมไดมีทิศทางที่เปนไปในทิศทางดียวกันและไมสอดคลองกับการหลั่ง
โปรตีน ทั้ง 3 ชนิดเทาใดนัก ซึ่งอาจเกิดจากเทคนคิเรยีลไทม รเีวอรสทรานสครพิเทส โพลีเมอเรสเชน-
รีแอคชัน่ และกระบวนการเก็บเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอ ซึ่งเปนเทคนคิที่มีความไวสูง แตอยางไรก็ตาม
ไดมีการทดลองนํารองทําการศึกษาการแสดงออกของเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร 
แอลฟา ที่ 4 ชั่วโมง พบวา เซลลมีการตอบสนองตอสิ่งกระตุนสอดคลองกับการหลั่งโปรตีน อน่ึงอาจ
เกิดจากเซลลไฟโบรบลาสตมีการตอบสนองที่แตกตางกันโดยพบวาเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็น
ยึดปริทันตมีการเพิ่มการแสดงออกของแมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอ อินเตอรลวิคิน-6 อินเตอรลิวคิน-1
เบตา ที่ 6 ชั่วโมง ภายหลังการกระตุนดวยแบคทีเรยีพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส(64) 
 จากผลการแสดงออกที่ไมเปนทิศทางเดียวกันของเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปริทันต
ของมนุษยในครั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจากการที่เซลลไฟโบรบลาสทั้งสองชนิดมีที่อยูในเนื้อเยื่อ มีหนาที่ 
และมีคุณลกัษณะธรรมชาตขิองเซลลที่แตกตางกัน เชน เซลลทั้งสองนี ้มีการแสดงออกของออสติโอแคลซิน 
หรือโบนไซอะโลโปรตีน รวมถึงอัลคาไลนฟอสฟาเตสแตกตางกัน(68) โดยเซลลไฟโบรบลาสตเอ็นยึด
ปริทันต มีการแสดงออกของอัลคาไลนฟอสฟาเตสในปริมาณที่สูง(69) ทําใหสามารถผลิตสารคลายโปรตีน
เมทริกซของกระดูก และสามารถสรางเน้ือเยื่อแข็ง (mineralized nodules) ไดดีกวา ในขณะที่เซลล
ไฟโบรบลาสตเหงือกมีการแสดง ออกของตวัรับซีดี 14 ที่สูงกวา จึงอาจทาํใหเซลลทัง้สองนี้มีการแสดงออก
เพ่ือตอบสนองการกระตุนดวยเอชเอ็มจีบ1ี ไดแตกตางกัน อน่ึงในการวิจัยน้ี ใชเซลลที่ไดจากการเพาะเลีย้ง
เซลลไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดปริทันตผูปวยรายเดียวกัน เม่ือเปรียบเทียบ จะพบวาเซลล
ไฟโบรบลาสตเอ็นยึดปริทันตจะมีการแสดงออกของแมสเซ็นเจอรอารเอ็นเอที่ผลิตเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 
ไดมากกวาเซลลไฟโบรบลาสตเหงือก ทั้งในสภาวะปกต ิและเม่ือไดรับการกระตุนดวยสารกระตุนทั้ง 
2 ชนิด ไมวาจะเปนการกระตุนรวมหรือกระตุนเพียงอยางเดียว  
 

บทสรุป 
 จากการวิจัยครั้งนี้สรุปไดวาเอชเอ็มจีบี1 สามารถเพิ่มการหลั่งทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร 
แอลฟา อินเตอรลิวคิน-1 เบตา และเมทริกซเมทัลโลโปรตีเนส-1 ไดเม่ือกระตุนเซลลไฟโบรบลาสต
เหงือกและเอ็นยึดปริทันตดวยเอชเอ็มจีบ1ี รวมกบัไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลสิ 
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 การทดลองนํารองหาความเขมขนของไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส
และเอชเอ็มจีบี1 ที่เหมาะสมตอการกระตุนเซลลไฟโบรบลาสต 
 ถายเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกลงในจานเลี้ยงแบบ 6 หลุม ใหมีความหนาแนน 200,000 เซลล/หลุม 
ในอาหารเลี้ยงเซลลที่มีซีรัมจากฟตัสของวัวรอยละ 10 ปลอยใหเซลลมายึดที่จานเลี้ยงเปนเวลา 1 คืน 
เปลี่ยนอาหารเลีย้งเซลลเปนอาหารเลีย้งเซลลที่มีซีรัมจากฟตัสของววั 1 เปอรเซนต (1% FCS DMEM) 
เปนเวลา 1 – 2 ชั่วโมง กระตุนเซลลไฟโบรบลาสตเหงือกไฟโบรบลาสตเหงือกและเอ็นยึดดวยไลโปโพลี
แซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส (InvivoGen, USA) ความเขมขน 1, 5, 10, 20 ไมโครกรัม
ตอมิลลิลิตร ทดสอบความเขมขนของเอชเอ็มจีบี1ที่เหมาะสม เม่ือกระตุนรวมกับไลโปโพลีแซคคาไรค
ของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส โดยใชเอชเอ็มจีบ1ีความเขมขน 100, 200, 300 นาโนกรัมตอมิลลิลติร  
 ทําการสกัดเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอหลังจากกระตุนเซลลเปนเวลา 4 ชั่วโมง ดวยไตรซอล 
(Trizol, Gibco, USA) ตามวิธีการแนะนําโดยบริษัทผูผลิตดังน้ี ใสไตรซอลปริมาณ 1 มิลลิลติร/หลุม 
ทิ้งไว 5 นาที เติมคลอโรฟอรมปริมาณ 200 ไมโครลิตร จากนั้นเขยาหลอดพลาสติกแรงๆ 15 วินาที 
แลวทิ้งไว 3 นาที จากนั้นนําไปเหวีย่งดวยเคร่ืองเหวีย่งหนีศูนยกลางที่ระดับความเรว็ 10,000 รอบตอนาท ี
เปนเวลา 15 นาที ที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส ทําการดูดของเหลวใสที่อยูชั้นบนสุดซึ่งเปนชั้นที่มีน้ํา
อารเอ็นเอปนอยู จากนั้นเติมไอโซโพรพานอลปริมาณ 500 ไมโครลิตร นําไปเหวี่ยงดวยเครื่องเหวี่ยง
หนีศูนยกลางที่ระดับตวามเร็ว 10,000 รอบตอนาทีเปนเวลา 10 นาทีที่อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส แลว
เทสวนของเหลวใสออกใหเหลือแตตะกอนที่กนหลอดพลาสติกจากนั้นลางดวยเอทานอล ความเขมขน
รอยละ 75 ปริมาณ 1 มิลลิลติร เคาะเบาๆ แลวนําไปเหวี่ยงดวยเครื่องเหวี่ยงหนีศูนยกลางที่ระดับ
ความเร็ว 7,500 รอบตอนาที เปนเวลา 5 นาทีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส เทของเหลวใสออกแลวคว่ํา
หลอดพลาสตกิทิ้งไวใหแหงประมาณ 10 นาที และละลายตะกอนที่อยูกนหลอดซึ่งเปนอารเอ็นเอดวยนํ้า
ที่ปราศจากเชื้อ (RNAse-free water) ปริมาณ 15 ไมโครลิตร แลวนําไปอุนที่อางน้ํา (Water bath) ที่
อุณหภูมิ 55 องศาเซลเซียส เปนเวลา 10 นาที อารเอ็นเอที่ไดจะเก็บไวที่อุณหภูมิ  -20 องศาเซลเซียส 
 ทําการสังเคราะหดีเอ็นเอตนแบบทําโดยใชชุดสังเคราะหดีเอ็นเอ สังเคราะหดีเอ็นเอสําเร็จรูป 
โดยใชปริมาณอารเอ็นเอ 1 ไมโครกรัม และโอลิโก (Oligo(dt) 18) ในปรมิาณ 0.5 ไมโครกรัม/ไมโครลิตร
ปรับปริมาณรวมใหได 12 ไมโครลิตร โดยมีวิธีดังแสดงในรูปที่ 6 ทําวิเคราะหการแสดงออกของแมสเซ็นเจอร 
อารเอ็นเอดวยปฏิกิริยาพีซีอารโดยใชเอนไซมแทคดีเอ็นเอโพลีเมอเรส (Taq DNA Polymerase) ใช
ปริมาณรวมพีซีอาร 25 ไมโครลิตร ซึ่งประกอบดวย ดีเอ็นตนแบบ ดีออกซีไรโบนิวคลิโอไทด ไตรฟอสเฟต
ทั้ง 4 ชนิดคือ ดีเอทีพี (dATP) ดีจีทีพี (dGTP) ดีซีทีพี (dCTP) และดีทีทพีี (dTTP) อยางละ 2.5 มิลลิโมลาร 
(2.5 mM of each dNTPs) ซึ่งใชสรางดีเอ็นเอสายใหม นอกจากนี้ยังมีสวนประกอบอื่นๆ ไดแก สารละลาย
บัฟเฟอร (10x Buffer) แมกนีเซียมคลอไรดความเขมขน 2 - 4 มิลลิโมลาร (2-4 mM MgCl2) เอ็นไซม- 
แทคดีเอ็นเอโพลีเมอเรส (0.6 U of Taq DNA polymerase) โอลิโกนิวคลิโอไทดไพรเมอร ซึ่งไดแก 
แกปดีเอชไพรเมอร ทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอรไพรเมอร 
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ภาพประกอบ 16 แสดงการแสดงออกของเมสเซ็น
เจอร อารเอ็นเอที่ 4 ชั่วโมงของเซลลไฟโบรบลาสต
เหงือก เม่ือไดรับการกระตุนดวยไลโปโพลแีซคคาไรค
ของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส ความเขมขน 1, 5, 
10 และ 20 ไมโครกรัมตอมิลลิลติร A) ภาพแสดง 
การตรวจหาผลิตภัณฑพีซีอารของยีนทูเมอรเนคโคร 
ซิสแฟกเตอร แอลฟา ดวยการยอมอะกาโรสเจ 
ลดวยลางเอ็ทธิเดียมโบรไมด B) ภาพแสดงการ 
ตรวจหาผลติภัณฑพีซีอารของยีนแกปดีเอช ดวย 
การยอมอะกาโรสเจลดวยลางเอ็ทธิเดียมโบรไมด 
C) แสดงสัดสวนการแสดงออกของเมสเซ็นเจอร 
อารเอ็นเอทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา 
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ภาพประกอบ 17 แสดงการแสดงออกของ 
เมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอที่ 4 ชั่วโมงของเซลล 
ไฟโบรบลาสตเหงือกเม่ือไดรับการกระตุน 
ดวยไลโปโพลแีซคคาไรคของพอรไฟโร 
โมแนส จินจิวาลิส และเอชเอ็มจีบี1 A) ภาพ 
แสดงการตรวจหาผลิตภัณฑพีซีอารของยีนทู 
เมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา ดวยการ 
ยอมอะกาโรสเจลดวยลางเอ็ทธิเดียมโบรไมด 
B) ภาพแสดงการตรวจหาผลิตภัณฑพีซีอาร 
ของยีนแกปดีเอช ดวยการยอมอะกาโรสเจ 
ลดวยลางเอ็ทธิเดียมโบรไมด C) แสดง 
สัดสวนการแสดงออกของเมสเซ็นเจอร อาร 
เอ็นเอทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา 

ผลของไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิส การแสดงออกทูเมอร
เนคโครซสิ แฟกเตอร แอลฟาของเซลลไฟโบรบลาสตเหงือก 
 เม่ือกระตุนเซลลไฟโบรบลาสตดวยไลโปโพลีแซคคาไรคของพอรไฟโรโมแนส จินจิวาลิสและ
เอชเอ็มจีบ1ี ทําการทดสอบการแสดงออกของยีนทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟา พบวา เซลลไฟโบรบลาสต 
การแสดงออกของเมสเซ็นเจอร อารเอ็นเอทูเมอรเนคโครซิสแฟกเตอร แอลฟาในกลุมที่ดรับการกระตุน
ดวยไลโปโพลแีซคคาไรคความเขมขน 10 ไมโครกรัมตอมิลลิลติรรวมกับเอชเอ็มจีบี 1 ความเขมขน 
100 นาโนกรัมตอมิลลิลติรสูงที่สุด 
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