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Etiologic factor of periodontal disease: The role of dental plaque
Scientific evidences of microorganisms in the etiology of periodontal disease
หลักฐานสาคัญที่พสิ ูจน์วา่ แบคทีเรี ยในคราบจุลินทรี ย ์ (dental plaque) เป็ นสาเหตุของการเกิดโรค
เหงือกอักเสบ (gingivitis) คือ หลักฐานจากการทดลองของ Löe และคณะ ในปี ค.ศ. ๑๙๖๕ ซึ่งให้
อาสาสมัครที่มีสุขภาพเหงือกแข็งแรง งดทาความสะอาดฟันด้วยอุปกรณ์ทุกชนิด เป็ นเวลาประมาณ ๓
สัปดาห์ เพือ่ ให้เกิดการสะสมของคราบจุลินทรี ย ์ จากนั้นให้อาสาสมัครกลับมาทาความสะอาดฟันตามปกติ
เพือ่ กาจัดคราบจุลินทรี ย ์ ระหว่างการทดลอง อาสาสมัครจะได้รับการตรวจสภาพเหงือกเป็ นระยะ (รู ปที่ ๑)

(ที่มา: Rateitschak KH, Wolf HF. Color atlas of dental medicine: Periodontology. 3rd ed. New York: Thieme, 2004:
23.)

หมายเหตุ Gingival Index (GI) เป็ นดัชนีบ่งชี้สภาพเหงือก มีค่าตั้งแต่ ๐-๓; ๐ หมายถึงเหงือกปกติ; ๑, ๒, ๓
หมายถึงเหงือกอักเสบเล็กน้อย ปานกลาง และมาก ตามลาดับ
รู ปที่ ๑. Gingival Index (GI) และประเภทของแบคทีเรี ยที่พบในคราบจุลินทรี ยข์ องอาสาสมัครที่เข้าร่ วมการ
ทดลองของ Löe และคณะ
- เมื่อเริ่ มต้นการทดลอง อาสาสมัครมีสุขภาพเหงือกแข็งแรง (GI < 0.๕) แบคทีเรี ยในคราบจุลินทรี ย ์
ส่วนใหญ่เป็ น gram-positive cocci และ gram-positive rods
- วันที่ ๑-๒๑ เป็ นระยะที่อาสาสมัครงดทาความสะอาดฟัน สภาพเหงือกมีการอักเสบเกิดขึ้น (GI
เพิม่ ขึ้นจนมีค่าประมาณ ๑) ในคราบจุลินทรี ย ์ นอกจากจะพบ gram-positive cocci และ rods แล้ว ยังพบ
gram-negative cocci, gram-negative rods และ filaments ด้วย จากนั้น จะพบ spirochetes ตามมา
ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

๒
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- หลังวันที่ ๒๑ อาสาสมัครกลับมาทาความสะอาดฟันตามปกติเพือ่ กาจัดคราบจุลินทรี ย ์ เหงือกหาย
จากการอักเสบภายใน ๑ สัปดาห์ (GI ลดลงจนต่ากว่า ๐.๕) ในคราบจุลินทรี ย ์ พบ gram-positive cocci และ
gram-positive rods เป็ นส่วนใหญ่ ส่วน gram-negative bacteria, filaments และ spirochetes ลดลงจนตรวจ
ไม่พบ
Löe และคณะ พิสูจน์ให้เห็นว่าการอักเสบของเหงือกจะเกิดขึ้นถ้ามีการสะสมของคราบจุลินทรี ย ์ และเหงือก
จะหายจากการอักเสบได้ถา้ คราบจุลินทรี ยถ์ ูกกาจัดไป ซึ่งแสดงว่า คราบจุลินทรี ยเ์ ป็ นสาเหตุของการเกิดโรค
เหงือกอักเสบ

Plaque hypothesis
สมมุติฐานที่ใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างคราบจุลินทรี ยก์ บั การเกิดโรคปริ ทนั ต์มี ๓ สมมุติฐาน
คือ
๑. Non-specific plaque hypothesis
๒. Specific plaque hypothesis
๓. Ecological plaque hypothesis

Non-specific plaque hypothesis
สมมุติฐานนี้อธิบายว่า โรคปริ ทนั ต์เกิดจากสารพิษที่ปล่อยออกมาจากจุลินทรี ยใ์ นคราบจุลินทรี ย ์
(สมมุติฐานนี้มาจากแนวคิดว่า
จุลินทรี ยท์ ุกชนิดในคราบจุลินทรี ยม์ ีความรุ นแรงในการก่อโรคปริ ทนั ต์
เท่ากัน) การเกิดโรคปริ ทนั ต์จึงขึ้นอยูก่ บั ปริ มาณของคราบจุลินทรี ย ์ ดังนั้น ผูท้ ี่มีคราบจุลินทรี ยส์ ะสมอยูม่ าก
จึงเกิดโรคปริ ทนั ต์ข้ นึ
เพราะสารพิษที่ปล่อยออกมาจะมีปริ มาณมากจนเกินความสามารถของร่ างกายที่จะ
สะเทินพิษได้

Specific plaque hypothesis
สมมุติฐานนี้อธิบายว่า โรคปริ ทนั ต์จะเกิดขึ้นเมื่อมีการปรากฏหรื อการเพิม่ จานวนของแบคทีเรี ยบาง
ชนิดในคราบจุลินทรี ย ์ โดยแบคทีเรี ยเหล่านี้สามารถทาลายเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์หรื อกระตุน้ ให้เกิดการทาลาย
เนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ได้ (สมมุติฐานนี้มาจากแนวคิดว่า โรคปริ ทนั ต์มีสาเหตุจากแบคทีเรี ยเพียงบางชนิดเท่านั้น
ไม่ใช่ทุกชนิดที่พบในคราบจุลินทรี ย)์
ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

๓
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(ที่มา: Haake SK. Microbiology of dental plaque. Available from: http://www.dent.ucla.edu/pic
/members/microbio/relationship.html)

รู ปที่ ๒ แนวคิดในการอธิบายสาเหตุของการเกิดโรคปริ ทนั ต์ ณ. ช่วงเวลาต่าง ๆ

แนวคิดในการอธิบายสาเหตุของการเกิดโรคปริ ทนั ต์ บางช่วงเวลาอยูบ่ นพื้นฐานของ Non-specific
plaque hypothesis บางช่วงเวลาก็อยูบ่ นพื้นฐานของ Specific plaque hypothesis (รู ปที่ ๒) อย่างไรก็ตาม
ในช่วงทศวรรษที่ ๑๙๖๐ Specific plaque hypothesis เริ่ มเป็ นที่ยอมรับ จากนั้นก็ยอมรับกันเรื่ อยมา เนื่องจาก
๑.
Non-specific plaque hypothesis อธิบายไม่ได้วา่ เหตุใดผูป้ ่ วยโรคเหงือกอักเสบบางคนจึง
ไม่กลายเป็ นโรคปริ ทนั ต์อกั เสบ (periodontitis) ทั้ง ๆ ที่มีคราบจุลินทรี ยส์ ะสมมากเป็ นเวลานาน
๒.
เมื่อเก็บตัวอย่างคราบจุลินทรี ยจ์ ากบริ เวณที่มีสภาวะปริ ทนั ต์แตกต่างกัน เพือ่ นาไปศึกษา
องค์ประกอบของแบคทีเรี ยในคราบจุลินทรี ย ์ พบว่าองค์ประกอบของแบคทีเรี ยแตกต่างกัน ดังนี้ (ตารางที่ ๑)

ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

๔
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ตารางที่ ๑ ร้อยละของแบคทีเรี ยในคราบจุลินทรี ย ์ ที่เก็บตัวอย่างจากบริ เวณที่มีสภาวะปริ ทนั ต์แตกต่างกัน

จะเห็นว่า จากเหงือกปกติ เมื่อเกิดโรคปริ ทนั ต์ข้ นึ ชนิดของแบคทีเรี ยจะเปลี่ยนแปลงไป แบคทีเรี ยที่
พบมากในเหงือกปกติจะลดจานวนลง ขณะเดียวกันแบคทีเรี ยที่พบได้นอ้ ยในเหงือกปกติจะเพิ่มจานวนขึ้น
การเกิดโรคปริ ทนั ต์จึงน่าจะเกี่ยวข้องกับชนิดของแบคทีเรี ยมากกว่าปริ มาณของคราบจุลินทรี ย ์
๓.
นักวิจยั สามารถแยกเชื้อ Aggregatibacter actinomycetemcomitans (ชื่อเดิม Actinobacillus
actinomycetemcomitans) ได้บ่อยจากรอยโรค Localized aggressive periodontitis ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเชื้อบาง
ชนิดจะเกี่ยวข้องกับโรคปริ ทนั ต์อกั เสบบางชนิด

Ecological plaque hypothesis
สมมุติฐานนี้อธิบายว่าหากมีการเปลี่ยนแปลง ไม่วา่ จะเป็ นการเพิม่ ขึ้นของคราบจุลินทรี ย ์ การ
เพิม่ ขึ้นของแบคทีเรี ยจาเพาะ หรื อการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม (เช่น การเพิม่ ขึ้นของฮอร์โมนเพศใน
หญิงตั้งครรภ์ การสูบบุหรี่ ภาวะทุพโภชนาการ เป็ นต้น) ต่างก็มีผลรบกวนสมดุลย์ของระบบ ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของอวัยวะปริ ทนั ต์จากสภาวะปกติเข้าสู่สภาวะที่มีการอักเสบ การลดการอักเสบของอวัยวะปริ
ทันต์โดยการกาจัดปั จจัยที่มากระตุน้ จึงทาได้หลายทาง ได้แก่ การลดปริ มาณคราบจุลินทรี ย ์ การกาจัด
แบคทีเรี ยจาเพาะ และการควบคุมภาวะแวดล้อมไม่ให้เอื้อต่อการเจริ ญของแบคทีเรี ยจาเพาะ เป็ นต้น

Characteristics of putative periodontal pathogens
คราบจุลินทรี ยเ์ ป็ นฟิ ลม์ ชีวภาพ (biofilm) ที่มีแบคทีเรี ยหลายชนิดอาศัยอยูร่ ่ วมกันในแมทริ กซ์
ระหว่างจุลชีพ (intermicrobial matrix) ภายใต้ระบบนิเวศน์ที่ซบั ซ้อน แบคทีเรี ยหลายชนิดมีปฏิสมั พันธ์
ระหว่างกัน และมีปฏิสมั พันธ์กบั ร่ างกายมนุษย์ (รู ปที่ ๓)
ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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(ที่มา: Haake SK, Newman MG, Nisengard RJ, Sanz M. Periodontal microbiology. In: Newman MG, Takei HH,
Carranza FA, editors. Carranza' s Clinical Periodontology. 9th ed. Philadelphia: WB Saunders, 2002: 103.)

รู ปที่ ๓ กระบวนการเมตาบอลิซึมของแบคทีเรี ยชนิดหนึ่ง อาจให้กากซึ่งแบคทีเรี ยชนิดอื่นนาไปใช้
ประโยชน์ได้ เช่น Porphyromonas gingivalis ใช้ succinate จาก Capnocytophaga หรื อ Treponema และใช้
protoheme จาก Campylobacter นอกจากนี้ P. gingivalis ยังสามารถดึง hemin จากเม็ดเลือดแดงในร่ างกาย
มาใช้ในการเจริ ญเติบโต ในทางกลับกัน P. gingivalis ก็ให้ isobutyrate ซึ่ง Treponema สามารถนาไปใช้ใน
การเจริ ญเติบโตได้ เป็ นต้น

แบคทีเรี ยที่เอื้อประโยชน์ซ่ ึงกันและกัน มักพบอยูร่ ่ วมกันเป็ นกลุ่ม ในคราบจุลินทรี ยจ์ ะพบ
แบคทีเรี ยกลุ่มใดขึ้นกับการตอบสนองของร่ างกาย รวมทั้งสภาวะแวดล้อมในร่ องเหงือก (gingival sulcus)
หรื อร่ องลึกปริ ทนั ต์ (periodontal pocket) เช่น กลุ่ม red complex ซึ่งประกอบด้วย P. gingivalis, Tannerella
forsythia (ชื่อเดิม Bacteroides forsythus) และ Treponema denticola (รู ปที่ ๔) จะพบในร่ องลึกปริ ทนั ต์ที่มี
เลือดออกเมื่อหยัง่ ด้วยเครื่ องมือตรวจปริ ทนั ต์ ได้บ่อยกว่าในร่ องลึกปริ ทนั ต์ที่ไม่มีเลือดออก เป็ นต้น

ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล
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(ที่มา: Rateitschak KH, Wolf HF. Color atlas of dental medicine: Periodontology. 3 rd ed. New York: Thieme, 2004:37.)

รู ปที่ ๔ แบคทีเรี ยกลุ่มต่าง ๆ

Socransky's criteria for identification of periodontal pathogens
แม้วา่ แบคทีเรี ยหลายชนิดจะเพิม่ จานวนขึ้นในรอยโรคปริ ทนั ต์ เราก็ยงั สรุ ปไม่ได้วา่ แบคทีเรี ยชนิด
นั้นเป็ นสาเหตุที่ทาให้เกิดโรคปริ ทนั ต์หรื อไม่ แบคทีเรี ยบางชนิดอาจเพิม่ จานวนขึ้นแล้วจึงทาให้เกิดโรค
ในทางตรงข้าม แบคทีเรี ยบางชนิดอาจเพิม่ จานวนขึ้นภายหลังการเกิดโรคปริ ทนั ต์แล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากสภาวะ
ของโรค เช่น การมีเลือดออกของร่ องเหงือก อาจเอื้อต่อการเจริ ญเติบโตของแบคทีเรี ยดังกล่าวก็เป็ นได้
ปั จจุบนั เกณฑ์ในการตัดสินใจ ว่าแบคทีเรี ยชนิดใดเป็ นสาเหตุของโรคปริ ทนั ต์ เราอ้างอิงจากเกณฑ์
ของ Sigmund S. Socransky ซึ่งเกณฑ์น้ ีปรับปรุ งจาก Koch’s postulate อีกทอดหนึ่ง

Koch’s postulate
แบคทีเรี ยที่จะถูกตัดสินว่าเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคติดเชื้อ ต้องมีลกั ษณะเข้าเกณฑ์ดงั นี้
1. Bacterium should be isolated from an infected person, but not from a disease-free individual.
2. Bacterium should be isolated from lesions of an infected person and maintained in pure culture.
3. Pure culture should produce symptoms of the disease if inoculated into a susceptible human
volunteer or experimental animals.
4. The pathogen should be re-isolated from an intentionally-infected human or animal.
ข้อจากัดที่ทาให้ Koch’s postulate ไม่สามารถนามาประยุกต์ใช้กบั โรคปริ ทนั ต์ได้อย่างเหมาะสมคือ
ภาควิชาเวชศาสตร์ ช่องปากและปริ ทนั ตวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิ ดล

๗

DTMD 332 Etiologic factor of periodontal disease: The role of dental plaque / รศ.ดร.ทพญ.สุ ภาณี รัศมีมาสเมือง

- เชื้อที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคปริ ทนั ต์ แม้จะพบได้ในรอยโรค แต่ก็อาจพบได้เช่นกันในบริ เวณที่ไม่
เป็ นโรค หรื อแม้แต่ในคนที่ไม่เป็ นโรคปริ ทนั ต์ (ไม่เข้าเกณฑ์ขอ้ ๑ ของ Koch’s postulate)
- นักวิจยั ยังไม่สามารถแยกและเพาะเลี้ยงเชื้อบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคปริ ทนั ต์ได้
เข้าเกณฑ์ขอ้ ๒ ของ Koch’s postulate)

(ไม่

- แบคทีเรี ยบางชนิดอาจก่อโรคในสิ่งมีชีวติ จาเพาะ (species-specific) เช่น มนุษย์ แต่ไม่กอ่ โรคใน
สัตว์ทดลอง จึงยากที่จะหาสัตว์ทดลองที่จะเป็ นตัวแทนที่ดีพอสาหรับศึกษาการเกิดโรคในมนุษย์

นอกจากนี้ นักวิจยั ยังมีปัญหาในการแยกแยะรอยโรคปริ ทนั ต์อกั เสบ ว่ารอยโรคอยูใ่ นระยะที่โรค
ลุกลามหรื อระยะที่โรคสงบ เนื่องจากเชื้อที่พบในระยะลุกลามหรื อระยะสงบอาจมีความแตกต่างกันก็ได้

ด้วยข้อจากัดเหล่านี้ Socransky จึงได้ปรับปรุ ง Koch’s postulate ให้เหมาะสม โดยแบคทีเรี ยที่จะ
เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคปริ ทนั ต์ ต้องมีลกั ษณะเข้าเกณฑ์ท้งั ๕ ข้อ ดังนี้
๑. Association = แบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุของโรคต้องเพิม่ จานวนในบริ เวณที่มีรอยโรค
๒. Elimination = ภายหลังการรักษาโรคที่ประสบความสาเร็จ แบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุของโรคต้อง
ลดลงหรื อหมดไป
๓. Host response = ร่ างกายต้องมีการตอบสนองทางภูมิคุม้ กัน ซึ่งแสดงว่ามีการติดเชื้อหรื อเคยติด
เชื้อดังกล่าว
๔. Animal studies = แบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุของโรค ต้องทาให้สตั ว์ทดลองที่ได้รับแบคทีเรี ย
ดังกล่าวเกิดโรคได้
๕. Virulence factors =แบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุของโรคต้องมีศกั ยภาพในการก่อโรคปริ ทนั ต์

เมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของ Socransky แบคทีเรี ยอย่างน้อย ๓ ชนิดที่พบในคราบจุลินทรี ย ์ ได้แก่ P.
gingivalis, A. actinomycetemcomitans และ T. forsythia ถูกจัดว่าเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคปริ ทนั ต์
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(ที่มา: Axelsson P. Etiology of periodontal diseases. In: Axelsson P, editor. Diagnosis and risk prediction of periodontal
diseases, Vol 3. Chicago: Quintessence, 2002: 58.)

ตารางที่ ๒ P. gingivalis เป็ น gram-negative, non-motile, anaerobic rods ซึ่งเมื่อพิจารณาตามเกณฑ์ของ
Socransky แล้ว จัดเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคปริ ทนั ต์อกั เสบ
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(ที่มา: Axelsson P. Etiology of periodontal diseases. In: Axelsson P, editor. Diagnosis and risk prediction of periodontal
diseases, Vol 3. Chicago: Quintessence, 2002: 56.)

ตารางที่ ๓ A. actinomycetemcomitans เป็ น gram-negative, facultative rods ซึ่งเป็ นสาเหตุของการเกิด
Aggressive periodontitis รู ปแบบต่าง ๆ เช่น localized aggressive periodontitis

แบคทีเรี ยหลายชนิดที่พบในคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือก จัดเป็ นสาเหตุของการเกิดโรคปริ ทนั ต์เมื่อพิจารณาจาก
เกณฑ์ของ Socransky ดังนั้นโรคปริ ทนั ต์จึงเป็ นโรคติดเชื้อแบบผสมผสาน (mixed-bacterial infection) ที่มี
แบคทีเรี ยเหล่านี้ร่วมกันเป็ นตัวก่อโรค
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Virulence factor ของแบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุของโรคปริ ทนั ต์
ตามเกณฑ์ของ Socransky แบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุของโรคปริ ทนั ต์ ต้องมีศกั ยภาพก่อโรคเพือ่ ช่วยใน
การตั้งถิ่นฐาน (colonization) ในบริ เวณอวัยวะปริ ทนั ต์ ช่วยในการรุ กรานเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ ช่วยในการหลบ
หลีกระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย (host immune evasion) และการทาลายเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ (รู ปที่ ๕, ๖)

(ที่มา: Rateitschak KH, Wolf HF. Color atlas of dental medicine: Periodontology. 3 rd ed. New York:
Thieme, 2004: 36.)
รู ปที่ ๕ P. gingivalis มีศกั ยภาพก่อโรคสูง แบคทีเรี ยชนิดนี้สามารถหลัง่ เอนไซม์ เช่น collagenase เพือ่ ย่อย
ทาลายเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ นอกจากนี้ ยังมี lipopolysaccharide (LPS) ซึ่งสามารถกระตุน้ เซลล์ของร่ างกายให้
หลัง่ สารสื่อการอักเสบ (inflammatory mediators) ชนิดต่าง ๆ ออกมาทาลายเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ของตนเองได้
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(ที่มา: Rateitschak KH, Wolf HF. Color atlas of dental medicine: Periodontology. 3 rd ed. New York:
Thieme, 2004: 36.)
รู ปที่ ๖ A. actinomycetemcomitans มีศกั ยภาพก่อโรคสูงเช่นเดียวกัน แบคทีเรี ยชนิดนี้สามารถตั้งถิ่นฐานและ
รุ กรานเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์โดยอาศัย Adhesins และ Invasins และสามารถกดการทางานของเซลล์เม็ดเลือดขาว
โดยอาศัย Leukotoxin

การตั้งถิ่นฐานของแบคทีเรี ย
ปกติร่างกายมนุษย์สมั ผัสแบคทีเรี ยตลอดเวลา ร่ างกายจึงต้องมีกลไกตามธรรมชาติ เช่น การหลัง่
สารคัดหลัง่ การหลุดลอกของเซลล์เยือ่ บุผวิ เป็ นต้น เพือ่ ป้ องกันการตั้งถิ่นฐานของแบคทีเรี ย อวัยวะปริ ทนั ต์
ก็มีกลไกดังกล่าว โดยในร่ องเหงือกจะมีน้ าเหลืองเหงือก (gingival crevicular fluid) ไหลจากก้นของร่ อง
เหงือกไปยังขอบเหงือก แบคทีเรี ยที่จะตั้งถิ่นฐานในร่ องเหงือกได้ตอ้ งสามารถเกาะกับพื้นผิวที่มีอยู่ เช่น ผิว
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ฟันที่มีน้ าลายเคลือบ หรื อผิวของแบคทีเรี ยชนิดอื่น เป็ นต้น หากแบคทีเรี ยไม่สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวใด ๆ
มันจะตั้งถิ่นฐานบนผิวฟันไม่ได้ (รู ปที่ ๗)

ก

ข

ค

ง

จ

(ที่มา: Rateitschak KH, Wolf HF. Color atlas of dental medicine: Periodontology. 3rd ed. New York: Thieme, 2004: 24.)

รู ปที่ ๗ การตั้งถิ่นฐานของแบคทีเรี ยบนผิวฟัน
๗ ก. แบคทีเรี ยเริ่ มตั้งถิ่นฐานบนผิวฟันที่มีเยือ่ ผิวเกิดภายหลัง (acquired pellicle) เคลือบอยู่
จนกระทัง่ เกิดเป็ นคราบจุลินทรี ยท์ ี่เติบโตเต็มที่ (Matured plaque)
๗ ข. Streptococcus และ Actinomyces เป็ นแบคทีเรี ยกลุ่มแรกที่เริ่ มเกาะบนเยือ่ ผิวเกิดภายหลัง
Actinomyces viscosus อาศัย protein adhesins บน fimbriae ยึดเกาะกับ proline-rich proteins บนผิวฟันที่มี
เยือ่ ผิวเคลือบ รวมทั้งใช้ fimbriae เกาะกับ polysaccharide receptor บนผิวของ Streptococcus sanguinis
๗ ค. A. viscosus และ S. sanguinis จัดเป็ น early colonizers ซึ่งพบใน tooth-attached plaque การ
เพิม่ จานวนของ A. viscosus และ S. sanguinis ทาให้ reduction-oxidation potential ต่าลง (เพราะออกซิเจน
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ถูกใช้ไปมากขึ้น กากที่เกิดจากขบวนการเมตาบอลิซึมเพิม่ มากขึ้น) ทาให้ anaerobic bacteria เจริ ญเติบโตได้
ในระยะต่อมา
๗ ง-จ. late colonizers เช่น Prevotella intermedia, Fusobacterium nucleatum, Capnocytophaga
และ P. gingivalis พบใน unattached plaque แบคทีเรี ยเหล่านี้ไม่สามารถยึดเกาะบนผิวฟันที่มีเยือ่ ผิวเคลือบ
อยูไ่ ด้โดยตรง มันต้องยึดเกาะกับ early colonizers อีกทีหนึ่ง คราบจุลินทรี ยใ์ นระยะนี้เป็ นคราบจุลินทรี ยท์ ี่
เติบโตเต็มที่
การยึดเกาะของแบคทีเรี ยต่างชนิดกันนี้ เรี ยกว่า Coaggregation ซึ่งพบได้ระหว่างแบคทีเรี ยหลายคู่
เช่น S. sanguinis กับ F. nucleatum, A. viscosus กับ P. loescheii, และ F. nucleatum กับ P. gingivalis หรื อ
T. denticola เป็ นต้น (รู ปที่ ๘)

(ที่มา: Axelsson P. Etiology of periodontal diseases. In: Axelsson P, editor. Diagnosis and risk prediction of periodontal
diseases, Vol 3. Chicago: Quintessence, 2002: 16.)

รู ปที่ ๘ “Corncob” พบใน unattached plaque ที่บริ เวณขอบเหงือก โครงสร้างนี้ เกิดจากการยึดเกาะกัน
ระหว่างแบคทีเรี ยรู ปแท่ง เช่น Bacterionema matruchotii หรื อ F. nucleatum กับแบคทีเรี ยรู ปกลมหรื อแท่ง
สั้น เช่น Streptococci หรื อ P. gingivalis
ปั จจุบนั การอธิบายสาเหตุการเกิดโรคปริ ทนั ต์ อยูบ่ นพื้นฐานของ Specific plaque hypothesis (= การเกิด
โรคปริ ทนั ต์มีสาเหตุจากแบคทีเรี ยบางชนิดในคราบจุลินทรี ย)์ อย่างไรก็ตาม หลักการรักษาโรคปริ ทนั ต์
ยังคงอยูบ่ นพืน้ ฐานของ Non-specific plaque hypothesis นัน่ คือ มุ่งเน้นไปที่การควบคุมคราบจุลินทรี ย ์
(plaque control) เพือ่ ไม่ให้คราบจุลินทรี ยเ์ กิดการสะสมจนเข้าสู่ระยะเติบโตเต็มที่ (maturation of plaque) ซึ่ง
จะนาไปสู่การปรากฏหรื อการเพิม่ จานวนของ gram-negative bacteria ที่เป็ นสาเหตุของการเกิดโรคปริ ทนั ต์
นอกจากแบคทีเรี ยจะเกาะกับผิวฟันหรื อเกาะกับแบคทีเรี ยอื่น ๆ ได้แล้ว แบคทีเรี ยบางชนิดยัง
สามารถยึดเกาะกับเซลล์ของเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ได้โดยตรง
การเกาะของแบคทีเรี ยกับเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์เป็ น
ขั้นตอนสาคัญที่จะทาให้เกิดการรุ กรานเนื้อเยือ่ ในเวลาต่อมา
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การสร้างคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือก
หากปล่อยให้มีการสะสมของคราบจุลินทรี ยเ์ หนือเหงือก จนคราบจุลินทรี ยเ์ ข้าสู่ ระยะเติบโตเต็มที่
เหงือกจะอักเสบ บวม ทาให้เกิดสภาวะที่เหมาะสมต่อการสร้างคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือก เนื่องจาก
- ขอบเหงือกที่บวม ทาให้ร่องเหงือกมีความลึกมากขึ้น ในร่ องเหงือกเกิดสภาวะขาดออกซิเจน ซึ่ง
เหมาะกับการเจริ ญเติบโตของ anaerobic bacteria
- เหงือกอักเสบทาให้มีเลือดออกจากร่ องเหงือกได้ง่าย และมีน้ าเหลืองเหงือกไหลมากขึ้น เลือดและ
น้ าเหลืองเหงือกช่วยเป็ นแหล่งอาหารของ gram-negative bacteria เช่น P. gingivalis ซึ่งใช้ hemin
จากเม็ดเลือดแดงเป็ นแหล่งอาหารได้ (รู ปที่ ๓)
ช่วงแรกของการสร้างคราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือก จะมีการเคลื่อนของแบคทีเรี ยจากคราบจุลินทรี ยเ์ หนือ
เหงือก เข้าไปใต้ขอบเหงือก ในลักษณะ amoeba-like, creeping migration นอกจากนี้ การเคลื่อนของ motile
bacteria เข้าไปใต้ขอบเหงือก ยังช่วยให้ non-motile bacteria ติดตามไปด้วย
หากการอักเสบดาเนินต่อไปจนเกิดร่ องลึกปริ ทนั ต์ เคลือบรากฟันส่วนที่เป็ นผนังของร่ องลึกปริ ทนั ต์ จะ
มีแบคทีเรี ยมายึดเกาะได้ง่าย
ทั้งนี้เนื่องจากเคลือบรากฟันมีผวิ ขรุ ขระกว่าเคลือบฟัน
จึงพบว่า
Capnocytophaga สามารถยึดเกาะกับเคลือบรากฟันได้โดยตรง
แบคทีเรี ยบางชนิดสามารถยึดเกาะกับเซลล์เยือ่ บุผวิ ส่วนที่เป็ นผนังร่ องลึกปริ ทนั ต์
และเจริ ญเป็ น
epithelial-associated plaque นอกจากนี้ ร่ องลึกปริ ทนั ต์ยงั เป็ นที่กาบังสาหรับแบคทีเรี ยที่ไม่ยดึ เกาะกับพื้นผิว
ฟันหรื อเซลล์เยือ่ บุผวิ ทาให้แบคทีเรี ยเหล่านี้เจริ ญเติบโต และกลายเป็ น unattached plaque (รู ปที่ ๙)

(ที่มา: Haake SK, Newman MG, Nisengard RJ, Sanz M. Periodontal microbiology. In: Newman MG, Takei HH,
Carranza FA, editors. Carranza' s Clinical Periodontology. 9th ed. Philadelphia: WB Saunders, 2002: 101.)
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รู ปที่ ๙ คราบจุลินทรี ยใ์ ต้เหงือก ประกอบด้วย tooth-attached plaque, unattached plaque และ epithelialassociated plaque
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การรุ กรานเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์
หมายถึงการที่แบคทีเรี ยแทรกเข้ามาอยูร่ ะหว่างเซลล์หรื อในเซลล์ของเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ โดยเข้าทาง
แผลที่เยือ่ บุผวิ ร่ องเหงือกหรื อร่ องลึกปริ ทนั ต์ ดังที่ทราบกันแล้วว่าเราสามารถพบแบคทีเรี ยในเนื้อเยือ่ ของผูท้ ี่
เป็ น necrotizing periodontal diseases ได้ และเมื่อเร็วๆนี้ก็มีหลักฐานยืนยันว่า P. gingivalis, A.
actinomycetemcomitans และ T. denticola สามารถรุ กรานเข้าสู่เซลล์ของเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ได้เช่นเดียวกัน
แบคทีเรี ยที่รุกรานเข้ามาอยูใ่ นเนื้อเยือ่ สามารถปล่อยสารพิษและเอนไซม์ยอ่ ยเนื้อเยือ่ ของร่ างกาย
เพือ่ ให้ได้สารอาหารที่แบคทีเรี ยต้องการ สามารถย่อยอิมมูโนโกลบูลินจึงลดการเกิด opsonization และ
phagocytosis ทาให้แบคทีเรี ยไม่ถูกกาจัดโดยระบบภูมิคุม้ กัน และสามารถย่อย membrane protein ใน
เนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ทาให้แบคทีเรี ยรุ กรานเนื้อเยือ่ ได้ลึกเข้าไปอีก

การหลบเลี่ยงระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกาย
แบคทีเรี ยที่จะมีชีวติ อยูใ่ นบริ เวณอวัยวะปริ ทนั ต์ได้ ต้องหลบเลี่ยงระบบภูมิคุม้ กันของร่ างกายได้
แบคทีเรี ยใช้วิธีการหลายอย่างเพือ่ หลบเลี่ยงระบบภูมิคุม้ กัน เช่น เกาะติดกับพื้นผิวต่างๆ หลัง่ เอนไซม์เพือ่
ย่อยอิมมูโนโกลบูลิน นอกจากนี้ แบคทีเรี ยบางชนิด เช่น A. actinomycetemcomitans ยังสามารถสร้าง
leukotoxin ซึ่งเป็ นสารพิษที่กดการทางานหรื อทาลายเซลล์เม็ดเลือดขาวของร่ างกายได้ดว้ ย

การทาลายเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์
แบคทีเรี ยที่เป็ นสาเหตุของโรคปริ ทนั ต์สามารถทาลายเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ได้ ๒ ทาง คือ
๑.
ทางตรง โดยหลัง่ เอนไซม์ เช่น trypsin-like enzyme, collagenase เพือ่ ย่อยเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์
และสารที่อยูร่ ะหว่างเซลล์
๒.
ทางอ้อม
โดยกระตุน้ เซลล์ในร่ างกายให้ทาลายเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ของตนเอง
เช่น
Lipopolysaccharide (LPS) จาก gram-negative bacteria ซึ่งสามารถกระตุน้ ให้แมคโครฟาจ (macrophage)
หลัง่ สารสื่อการอักเสบชนิดต่าง ๆ ออกมาทาลายเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ได้ (รู ปที่ ๑๐)
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ที่มา: Rateitschak KH, Wolf HF. Color atlas of dental medicine: Periodontology. 3 rd ed. New York:
Thieme, 2004: 38.)
รู ปที่ ๑๐ เมื่อ LPS จับกับตัวรับบนผิวของแมคโครฟาจ จะกระตุน้ แมคโครฟาจให้หลัง่ สารสื่อการอักเสบ
ชนิดต่าง ๆ ออกมาทาลายเนื้อเยือ่ ของตนเองได้

Specific microorganisms associated with specific periodontal disease
Clinically-healthy gingiva
แบคทีเรี ยที่พบมากในบริ เวณที่มีสุขภาพปริ ทนั ต์แข็งแรง คือ gram-positive cocci และ rods ซึ่งส่ วน
ใหญ่อยูใ่ นกลุ่ม Streptococcus เช่น S. sanguinis, S. mitis และกลุ่ม Actinomyces เช่น A. viscosus และ A.
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naeslundii เป็ นต้น ส่วน gram-negative bacteria เช่น P. intermedia, F. nucleatum, Capnocytophaga,
Neisseria และ Veillonella spp. พบได้เล็กน้อย
แบคทีเรี ยที่พบมากในบริ เวณที่มีสุขภาพปริ ทนั ต์แข็งแรง เช่น S. sanguinis สามารถช่วยป้ องกันการ
ตั้งถิ่นฐานและการแบ่งตัวเพิม่ จานวนของแบคทีเรี ยก่อโรคได้ จากการศึกษาพบว่า S. sanguinis สามารถ
สร้าง H2O2 ซึ่งเป็ นพิษต่อ A. actinomycetemcomitans ได้

Plaque-induced gingivitis
แบคทีเรี ยที่พบมากในรอยโรคเหงือกอักเสบชนิดนี้ ประกอบด้วย gram-positive bacteria ประมาณ
๕๐% ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น S. sanguinis, S. mitis, A. viscosus, A. naeslundii และ Peptostreptococcus micros
และ gram-negative bacteria ประมาณ ๔๔% ซึ่ งส่วนใหญ่เป็ น F. nucleatum, P. intermedia, V. parvula,
Haemophilus และ Campylobacter spp.

Necrotizing periodontal diseases
โรคปริ ทนั ต์ชนิดนี้ จะมีการอักเสบเฉียบพลันของเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ ร่ วมกับการพบเนื้อตายเฉพาะ
ส่วน (necrosis) ที่บริ เวณขอบเหงือกและเหงือกสามเหลี่ยมระหว่างฟัน การเกิดโรคมักเกี่ยวข้องกับ
ความเครี ยดและการติดเชื้อ HIV ในรอยโรคจะตรวจพบ P. intermedia มาก นอกจากนี้ยงั พบ spirochetes
เป็ นจานวนมากทั้งในเนื้อเยือ่ ที่ตายเฉพาะส่วนรวมทั้งเนื้อเยือ่ ยึดต่อที่ยงั ไม่เกิดการตายด้วย

Chronic periodontitis
แบคทีเรี ยที่พบส่วนใหญ่ประกอบด้วย gram-negative bacteria เช่น P. gingivalis, T. forsythia , P.
intermedia, C. rectus, Eikenella corrodens, F. nucleatum, A. actinomycetemcomitans, Treponema และ
Eubacterium spp.

Aggressive periodontitis
โรคปริ ทนั ต์อกั เสบชนิดนี้มีการทาลายเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์อย่างรวดเร็ วรุ นแรง พบว่าแบคทีเรี ยหลาย
ชนิด เช่น A. actinomycetemcomitans, P. gingivalis, P. intermedia, C. rectus, E. corrodens, Bacteroides
capillus มีจานวนเพิม่ มากขึ้นในรอยโรค แต่ชนิ ดที่โดดเด่นคือ A. actinomycetemcomitans ซึ่งนอกจากจะ
พบได้บ่อยในร่ องลึกปริ ทนั ต์แล้ว ยังพบได้ในเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์ดว้ ย เพราะเชื้อชนิดนี้มีความสามารถในการ
รุ กรานเนื้อเยือ่
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Periodontal abscess
ฝี ปริ ทนั ต์ (Periodontal abscess) เป็ นรอยโรคเฉียบพลันที่อาจนาไปสู่การทาลายเนื้อเยือ่ ปริ ทนั ต์
อย่างรวดเร็ ว ฝี ปริ ทนั ต์เกิดขึ้นได้หลายกรณี เช่น เกิดในผูท้ ี่เป็ นโรคปริ ทนั ต์อกั เสบแต่ไม่ได้รับการรักษา เกิด
ในผูท้ ี่ได้รับการรักษาโรคปริ ทนั ต์แล้วจนถึงระยะคงสภาพ หรื อเกิดหลังจากการเกลารากฟัน (root planing)
ฯลฯ แบคทีเรี ยที่พบในฝี ปริ ทนั ต์ เป็ นกลุ่มเดียวกับที่พบในรอยโรคปริ ทนั ต์อกั เสบ เช่น P. gingivalis, T.
forsythia, P. intermedia, F. nucleatum, P. micros
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