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ในฉีบับที�แลี้ว เร�ได้พ้ดคุยก้ันถ่งคว�มสิัมพันธิ์์ข่อิงโรค
ปริทันต์์ก้ับโรคข่อิงระบบเมท�บอิลีิค โดยได้อิ้�งอิิงร�ยง�นข่อิงทีม
นัก้วิจัยจ�ก้ Tokyo Medical and Dental University (TMDU)
ทีไ� ด้แสิดงคว�มสิัมพันธิ์ร์ ะหว่�ง เชีือิ� ก้่อิโรคปริทนั ต์์ ทีไ� ปรบก้วน สิมดุลี
ข่อิงเมแทบอิลีิสิมข่อิงระบบก้ลี้�มเนื�อิ ซี่�งอิ�จจะเก้ิดจ�ก้ ก้�รที�เชีื�อิ
P. gingivalis ไปรบก้วนสิมดุลีข่อิง gut microbiome ซี่�งในคว�ม
เป็นจริงแลี้ว นอิก้จ�ก้ร�ยง�นฉีบับหลีัก้ทีใ� ชี้ในก้�รอิ้�งอิิงนัน� ก้็ยงั มี
ร�ยง�นอิีก้จำ�นวนม�ก้ทีแ� สิดงถ่งผู้ลีข่อิงเชีือิ� P gingivalis ทีม� ต์ี อิ่ สิมดุลี
ข่อิง gut microbiome โดยปร�ก้ฏก้�รนีเ� ก้ิดข่่น� ได้อิย่�งไร แลีะเก้ีย� ว
อิะไรก้ับ metabolic syndrome ก้็จะข่อิอินุญ�ต์ม�ข่ย�ยคว�มต์่อิ
ในต์อินที�สิอิงนี�นะครับ
ก้่อินทีจ� ะเลี่�เรือิ� งต์่อิ ข่อิข่ย�ยคว�มคำ�ว่� dysbiosis อิีก้ครัง�
ว่�หม�ยถ่ง ภ�วะคว�มไม่สิมดุลีข่อิงจุลีินทรีย์ หรือิแบคทีเรียใน
ร่�งก้�ย โดยเฉีพ�ะในระบบท�งเดินอิ�ห�ร ซี่ง� โดยนัยแลี้ว หม�ยถ่ง
ก้�รลีดลีงข่อิงแบคทีเรียที�ดี แลีะก้�รเพิ�มข่่�นข่อิงแบคทีเรียก้่อิโรค
โดยทัว� ไป สิมดุลีทีด� ข่ี อิงเชีือิ� ในท�งเดินอิ�ห�ร นอิก้จ�ก้จะชี่วยในก้�ร
ย่อิยอิ�ห�รมีประสิิทธิ์ิภ�พแลี้ว ยังชี่วยสิ่งเสิริมระบบภ้มคิ มุ้ ก้ันข่อิง
ร่�งก้�ย โดยก้�รสิ่งเสิริมคว�มแข่็งแรงข่อิงเซีลีลี์บุท�งเดินอิ�ห�ร
(ซี่ง� ปก้ต์ิเซีลีลี์บทุ �งเดินอิ�ห�รเหลี่�นี� จะย่ดโยงก้ันอิย่�งแข่็งแรงด้วย
โปรต์ีนที�เรียก้ว่� tight junction ซี่�งทำ�หน้�ที�เป็น barrier ป้อิงก้ัน
ก้�รแพร่ผู้�่ นข่อิงสิ�รทีไ� ม่พง่ ประสิงค์เข่้�สิ้ร่ �่ งก้�ย) โดยทีภ� �วะ dysbiosis จะสิ่งผู้ลีต์่อิก้�รทำ�ง�นข่อิงเซีลีลี์ผู้ผูุ้ นังท�งเดินอิ�ห�ร ทำ�ให้
tight junction ระหว่�งเซีลีลี์มีจำ�นวนลีดลีง เป็นผู้ลีให้เชีื�อิก้่อิโรค
หรือิสิ�รพิษ์จ�ก้เชีื�อิก้่อิโรค สิ�ม�รถผู้่�นเข่้�สิ้่ร่�งก้�ยได้ม�ก้ข่่�น
ห�ก้มอิงย้อินม�ที�คว�มสิัมพันธิ์์ข่อิง oral bacteria ก้ับ
แบคทีเรียที�พบได้ในอิุจจ�ระข่อิงคนเร�นั�น มีร�ยง�นจ�ก้ the
Human Microbiome Project ที�เปรียบเทียบชีนิดข่อิงแบคทีเรีย
ในชี่อิงป�ก้ แลีะในอิุจจ�ระข่อิงอิ�สิ�สิมัคร พบว่� ร้อิยลีะ 45 ข่อิง
อิ�สิ�สิมัคร จะมี จีนัสิ ข่อิงแบคทีเรียในชี่อิงป�ก้แลีะในอิุจจ�ระ
เหมือินก้ัน ซี่ง� สินับสินุนว่� แบคทีเรียในชี่อิงป�ก้สิ�ม�รถลีงไปเจริญ
เต์ิบโต์ในลีำ�ไสิ้ได้ โดยก้�รเคลีือิ� นย้�ยไปก้ับนำ�� ลี�ย จ�ก้ก้�รประม�ณ
จำ�นวนแบคทีเรียทีพ� บในนำ��ลี�ย แลีะปริม�รข่อิงนำ��ลี�ยที�ผู้ลีิต์แลีะ
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ถ้ก้ก้ลีืนในแต์่ลีะวัน มีก้�รค�ดก้�รก้ันว่� ผู้้้ป่วยโรคปริทนั ต์์สิ�ม�รถ
จะก้ลีืนเชีือิ� P. gingivalis ได้ม�ก้ถ่ง 1012-1013 ต์ัวต์่อิวันเลียทีเดียว
เชีือิ� P. gingivalis เป็นเชีือิ� ทีสิ� �ม�รถก้่อิให้เก้ิดภ�วะ dysbiosis ได้ทั�งในชี่อิงป�ก้แลีะในท�งเดินอิ�ห�ร ก้�รเพิ�มข่่�นข่อิงเชีื�อิ
P. gingivalis ในท�งเดินอิ�ห�รนัน� จะทำ�ให้เก้ิดภ�วะ endotoxemia
หรือิภ�วะก้�รมีสิ�รพิษ์ที�สิร้�งม�จ�ก้แบคทีเรียแก้รมลีบในระบบ
ไหลีเวียนโลีหิต์ แลีะนำ�ไปสิ้่ภ�วะ metabolic disorder ได้
ซี่ง� ปร�ก้ฏหลีัก้ฐ�นในหน้ทดลีอิงว่� ถ้�ให้หน้ได้รบั เชีือิ� P. gingivalis
ท�งอิ�ห�รสิัปด�ห์ลีะสิอิงครั�ง เป็นเวลี� 5 สิัปด�ห์ จะทำ�ให้ระดับ
endotoxin แลีะ insulin ในก้ระแสิเลีือิดเพิม� สิ้งข่่น� แลีะทำ�ให้เซีลีลี์
ข่อิงผู้นังลีำ�ไสิ้ มีปริม�ณข่อิง tight junction ลีดลีง
ในอิีก้ก้�รทดลีอิงหน่�ง เป็นก้�รให้เชีื�อิ P. gingivalis
ในจำ�นวนม�ก้เพียงครั�งเดียว ซี่�งก้็พบว่�เพียงที�จะทำ�ให้เก้ิดก้�ร
เปลีี�ยนแปลีงข่อิง tight junctionรวมทั�งทำ�ให้สิัดสิ่วนข่อิงเชีื�อิ
แบคทีเรียสิ�ยพันธิ์์ Bacteroides ต์่อิ Firmicutes เปลีี�ยนแปลีงใน
ท�งเดินอิ�ห�ร ซี่�งสิอิดคลี้อิงก้ับร�ยง�นในผู้้้ป่วย chronic periodontitis ทีพ� บว่� จะมีคว�มหลี�ก้หลี�ยข่อิงสิ�ยพันธิ์ุข่์ อิงแบคทีเรีย
ในท�งเดิ น อิ�ห�รน้ อิ ยลีง โดยเฉีพ�ะสิั ด สิ่ ว นข่อิงเชีื � อิ ในก้ลีุ ่ ม
Bacteroides แลีะนำ�ไปสิ้ภ่ �วะ dysbiosis (ที�น่�สินใจคือิ ร�ยง�น
ที�แสิดงว่� ก้�รเปลีี�ยนแปลีงข่อิงสิัดสิ่วนข่อิงเชีื�อิในท�งเดินอิ�ห�ร
โดยเฉีพ�ะในก้ลีุม่ Firmicutes แลีะ Bacteroides จะทำ�ให้เก้ิด
ภ�วะอิ้วน)
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ก้�รเก้ิดภ�วะ endotoxemia จ�ก้ dysbiosis นัน� จะก้่อิให้
เก้ิดก้�รอิัก้เสิบที�เรียก้ว่� systemic inflammation โดยเฉีพ�ะที�
เนือิ� เยือิ� ไข่มัน รวมทัง� มีผู้ลีก้ระต์ุน้ ก้�รแบ่งต์ัวข่อิง adipocyte มีก้�ร
สิร้�ง inflammatory cytokines เพิม� ข่่น� ก้�รต์อิบสินอิงข่อิงเซีลีลี์ต์อิ่
insulin ลีดลีง แลีะก้ระต์ุน้ ก้�รอิัก้เสิบข่อิงเนือิ� เยือิ� รวมทัง� ยังมีผู้ลีต์่อิ
ก้�รทำ�ง�นข่อิง macrophage แลีะรบก้วนก้�รห�ยข่อิงแผู้ลีด้วย
ซี่�งอิ�ก้�รเหลี่�นี� จะสิัมพันธิ์์ก้ับภ�วะอิ้วน แลีะภ�วะ metabolic
disorder
ภ�วะอิ้วน เป็นภ�วะที�ระบบเมท�บอิลีิคข่อิงร่�งก้�ยเสิีย
สิมดุลี ทำ�ให้เก้ิด glucose intolerance แลีะ insulin resistant
ซี่ง� เป็นผู้ลีต์�มจ�ก้ภ�วก้�รณ์อิก้ั เสิบข่อิงเนือิ� เยือิ� แลีะจะนำ�ไปสิ้ก้่ �ร
เก้ิดโรคข่อิงระบบเมแทบอิลีิคได้ต์่อิไป
ดังนัน� แปรงฟัันด้วยวิธิ์ก้ี �รทีถ� ก้้ ต์้อิงสิมำ�� เสิมอิ อิย่�งน้อิย
วันลีะสิอิงครั�ง หรือิหลีังอิ�ห�รสิ�มมื�อิได้ก้็ดี เพื�อิก้ำ�จัด plaque

อิอิก้ให้หมด เวลี�แปรงฟััน จ่งเป็นเรือิ� งสิำ�คัญ แต์่ถ�้ จะเชีือิ� เรือิ� งก้�ร
แปรงแห้ง ก้็ต์้อิงเข่้�ใจว่�ต์้อิงบ้วนเอิ� plaque อิอิก้ให้หมด เพร�ะ
ก้�รแปรงแห้งนัน� อิ�จจะต์้อิงก้�รประโยชีน์จ�ก้ ฟัลี้อิอิไรด์ในย�สิีฟันั
แต์่ห�ก้เร�ไม่เอิ�เชีื�อิในชี่อิงป�ก้อิอิก้ แลีะก้ลีืนก้ลีับเข่้�ในร่�งก้�ย
ก้็ลีอิงก้ลีับไปอิ่�นข่้�งต์้นใหม่ว�่ ก้�รเปลีีย� นแปลีงข่อิง gut microbiota
อิ�จจะก้่อิผู้ลีเสิียต์่อิระบบข่อิงร่�งก้�ยได้อิย่�งไร
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