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 ในฉีบับที�แลี้ว เร�ได้พ้ดคุยก้ันถ่งคว�มสิัมพันธิ์์ข่อิงโรค 

ปริทันต์์กั้บโรคข่อิงระบบเมท�บอิลิีค โดยได้อ้ิ�งอิิงร�ยง�นข่อิงทีม 

นัก้วิจัยจ�ก้ Tokyo Medical and Dental University (TMDU) 

ที�ได้แสิดงคว�มสัิมพันธ์ิ์ระหว่�ง เชืี�อิก่้อิโรคปริทันต์์ ที�ไปรบก้วน สิมดุลี

ข่อิงเมแทบอิลิีสิมข่อิงระบบก้ล้ี�มเนื�อิ ซ่ี�งอิ�จจะเกิ้ดจ�ก้ ก้�รที�เชืี�อิ 

P. gingivalis ไปรบก้วนสิมดุลีข่อิง gut microbiome ซ่ี�งในคว�ม

เป็นจริงแล้ีว นอิก้จ�ก้ร�ยง�นฉีบับหลัีก้ที�ใช้ีในก้�รอ้ิ�งอิิงนั�น ก็้ยังมี

ร�ยง�นอีิก้จำ�นวนม�ก้ที�แสิดงถ่งผู้ลีข่อิงเชืี�อิ P gingivalis ที�มีต่์อิสิมดุลี

ข่อิง gut microbiome โดยปร�ก้ฏก้�รนี�เกิ้ดข่่�นได้อิย่�งไร แลีะเกี้�ยว

อิะไรกั้บ metabolic syndrome ก็้จะข่อิอินุญ�ต์ม�ข่ย�ยคว�มต่์อิ

ในต์อินที�สิอิงนี�นะครับ

 ก่้อินที�จะเล่ี�เรื�อิงต่์อิ ข่อิข่ย�ยคว�มคำ�ว่� dysbiosis อีิก้ครั�ง

ว่�หม�ยถ่ง ภ�วะคว�มไม่สิมดุลีข่อิงจุลีินทรีย์ หรือิแบคทีเรียใน 

ร่�งก้�ย โดยเฉีพ�ะในระบบท�งเดินอิ�ห�ร ซ่ี�งโดยนัยแล้ีว หม�ยถ่ง

ก้�รลีดลีงข่อิงแบคทีเรียที�ดี แลีะก้�รเพิ�มข่่�นข่อิงแบคทีเรียก้่อิโรค 

โดยทั�วไป สิมดุลีที�ดีข่อิงเชืี�อิในท�งเดินอิ�ห�ร นอิก้จ�ก้จะช่ีวยในก้�ร

ย่อิยอิ�ห�รมีประสิิทธิิ์ภ�พแล้ีว ยังช่ีวยส่ิงเสิริมระบบภ้มิคุ้มกั้นข่อิง 

ร่�งก้�ย โดยก้�รสิ่งเสิริมคว�มแข่็งแรงข่อิงเซีลีลี์บุท�งเดินอิ�ห�ร  

(ซ่ี�งปก้ติ์เซีลีล์ีบุท�งเดินอิ�ห�รเหล่ี�นี� จะย่ดโยงกั้นอิย่�งแข็่งแรงด้วย

โปรตี์นที�เรียก้ว่� tight junction ซ่ี�งทำ�หน้�ที�เป็น barrier ป้อิงกั้น 

ก้�รแพร่ผู่้�นข่อิงสิ�รที�ไม่พ่งประสิงค์เข้่�ส่้ิร่�งก้�ย) โดยที�ภ�วะ dys-

biosis จะส่ิงผู้ลีต่์อิก้�รทำ�ง�นข่อิงเซีลีล์ีผุู้ผู้นังท�งเดินอิ�ห�ร ทำ�ให้ 

tight junction ระหว่�งเซีลีล์ีมีจำ�นวนลีดลีง เป็นผู้ลีให้เชืี�อิก่้อิโรค 

หรือิสิ�รพิษ์จ�ก้เชืี�อิก่้อิโรค สิ�ม�รถผู่้�นเข้่�ส่้ิร่�งก้�ยได้ม�ก้ข่่�น  

 ห�ก้มอิงย้อินม�ที�คว�มสัิมพันธ์ิ์ข่อิง oral bacteria กั้บ 

แบคทีเรียที�พบได้ในอิุจจ�ระข่อิงคนเร�นั�น มีร�ยง�นจ�ก้ the 

Human Microbiome Project ที�เปรียบเทียบชีนิดข่อิงแบคทีเรีย

ในช่ีอิงป�ก้ แลีะในอุิจจ�ระข่อิงอิ�สิ�สิมัคร พบว่� ร้อิยลีะ 45 ข่อิง

อิ�สิ�สิมัคร จะมี จีนัสิ ข่อิงแบคทีเรียในชี่อิงป�ก้แลีะในอิุจจ�ระ 

เหมือินก้ัน ซ่ี�งสินับสินุนว่� แบคทีเรียในช่ีอิงป�ก้สิ�ม�รถลีงไปเจริญ 

เติ์บโต์ในลีำ�ไส้ิได้ โดยก้�รเคลืี�อินย้�ยไปกั้บนำ��ลี�ย จ�ก้ก้�รประม�ณ

จำ�นวนแบคทีเรียที�พบในนำ��ลี�ย แลีะปริม�รข่อิงนำ��ลี�ยที�ผู้ลิีต์แลีะ 

ถ้ก้ก้ลืีนในแต่์ลีะวัน มีก้�รค�ดก้�รกั้นว่� ผู้้้ป่วยโรคปริทันต์์สิ�ม�รถ 

จะก้ลืีนเชืี�อิ P. gingivalis ได้ม�ก้ถ่ง 1012-1013 ตั์วต่์อิวันเลียทีเดียว 

 เชืี�อิ P. gingivalis เป็นเชืี�อิที�สิ�ม�รถก่้อิให้เกิ้ดภ�วะ dys-

biosis ได้ทั�งในช่ีอิงป�ก้แลีะในท�งเดินอิ�ห�ร ก้�รเพิ�มข่่�นข่อิงเชืี�อิ 

P. gingivalis ในท�งเดินอิ�ห�รนั�น จะทำ�ให้เกิ้ดภ�วะ endotoxemia

หรือิภ�วะก้�รมีสิ�รพิษ์ที�สิร้�งม�จ�ก้แบคทีเรียแก้รมลีบในระบบ 

ไหลีเวียนโลีหิต์ แลีะนำ�ไปสิ้่ภ�วะ metabolic disorder ได้ 

ซ่ี�งปร�ก้ฏหลัีก้ฐ�นในหน้ทดลีอิงว่� ถ้�ให้หน้ได้รับเชืี�อิ P. gingivalis 

ท�งอิ�ห�รสัิปด�ห์ลีะสิอิงครั�ง เป็นเวลี� 5 สัิปด�ห์ จะทำ�ให้ระดับ 

endotoxin แลีะ insulin ในก้ระแสิเลืีอิดเพิ�มส้ิงข่่�น แลีะทำ�ให้เซีลีล์ี

ข่อิงผู้นังลีำ�ไส้ิ 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�ยพันธ์ิ์ Bacteroides ต่์อิ Firmicutes เปลีี�ยนแปลีงใน

ท�งเดินอิ�ห�ร ซ่ี�งสิอิดคล้ีอิงกั้บร�ยง�นในผู้้้ป่วย chronic perio-

dontitis ที�พบว่� จะมีคว�มหลี�ก้หลี�ยข่อิงสิ�ยพันธ์ุิ์ข่อิงแบคทีเรีย

ในท�งเดินอิ�ห�รน้อิยลีง โดยเฉีพ�ะสิัดสิ่วนข่อิงเชีื �อิในก้ลีุ ่ม  

Bacteroides แลีะนำ�ไปส่้ิภ�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�วะอ้ิวน)



 ก้�รเกิ้ดภ�วะ endotoxemia จ�ก้ dysbiosis นั�น จะก่้อิให้ 

เกิ้ดก้�รอัิก้เสิบที�เรียก้ว่� systemic inflammation โดยเฉีพ�ะที� 

เนื�อิเยื�อิไข่มัน รวมทั�งมีผู้ลีก้ระตุ้์นก้�รแบ่งตั์วข่อิง adipocyte มีก้�ร

สิร้�ง inflammatory cytokines เพิ�มข่่�น ก้�รต์อิบสินอิงข่อิงเซีลีล์ีต่์อิ

insulin ลีดลีง แลีะก้ระตุ้์นก้�รอัิก้เสิบข่อิงเนื�อิเยื�อิ รวมทั�งยังมีผู้ลีต่์อิ

ก้�รทำ�ง�นข่อิง macrophage แลีะรบก้วนก้�รห�ยข่อิงแผู้ลีด้วย 

ซ่ี�งอิ�ก้�รเหล่ี�นี� จะสัิมพันธ์ิ์กั้บภ�วะอ้ิวน แลีะภ�วะ metabolic 

disorder

 ภ�วะอ้ิวน เป็นภ�วะที�ระบบเมท�บอิลิีคข่อิงร่�งก้�ยเสีิย

สิมดุลี ทำ�ให้เกิ้ด glucose intolerance แลีะ insulin resistant  

ซ่ี�งเป็นผู้ลีต์�มจ�ก้ภ�วก้�รณ์อัิก้เสิบข่อิงเนื�อิเยื�อิ แลีะจะนำ�ไปส่้ิก้�ร

เกิ้ดโรคข่อิงระบบเมแทบอิลิีคได้ต่์อิไป

 ดังนั�น แปรงฟัันด้วยวิธีิ์ก้�รที�ถ้ก้ต้์อิงสิมำ��เสิมอิ อิย่�งน้อิย

วันลีะสิอิงครั�ง หรือิหลีังอิ�ห�รสิ�มมื�อิได้ก้็ดี เพื�อิก้ำ�จัด plaque 

อิอิก้ให้หมด เวลี�แปรงฟััน จ่งเป็นเรื�อิงสิำ�คัญ แต่์ถ้�จะเชืี�อิเรื�อิงก้�ร

แปรงแห้ง ก็้ต้์อิงเข้่�ใจว่�ต้์อิงบ้วนเอิ� plaque อิอิก้ให้หมด เพร�ะ

ก้�รแปรงแห้งนั�น อิ�จจะต้์อิงก้�รประโยชีน์จ�ก้ ฟัล้ีอิอิไรด์ในย�สีิฟััน 

แต์่ห�ก้เร�ไม่เอิ�เชีื�อิในชี่อิงป�ก้อิอิก้ แลีะก้ลีืนก้ลีับเข่้�ในร่�งก้�ย 

ก็้ลีอิงก้ลัีบไปอ่ิ�นข้่�งต้์นใหม่ว่� ก้�รเปลีี�ยนแปลีงข่อิง gut microbiota 

อิ�จจะก่้อิผู้ลีเสีิยต่์อิระบบข่อิงร่�งก้�ยได้อิย่�งไร
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