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บทคัดย่อ
Helicobacter pylori ในสภาวะปกติมรี ูปร่างแบบเกลียว (spiral) แต่ ในสภาวะที่ได้รบั ความเครียดจะ
ปรับตัวให้อยู่ในรูปร่างทรงกลม (coccoid) เพื่อให้สามารถดารงชีวติ อยู่ได้ แต่จะไม่เจริญเติบโต (viable but
non-culturable, VBNC) การศึกษาก่อนหน้านี้รายงานว่า แบคทีเรียระยะ VBNC ยังมีการสร้าง mRNA ของ
virulence factors บางชนิ ด อยู่ จากการที่ เ อนไซม์ -glutamyl transpeptidase (GGT) ซึ่ง เป็ นเอนไซม์ ท่ี
เกีย่ วข้องกับการ colonization ของ H. pylori ยังไม่เคยมีการศึกษาเมื่อแบคทีเรียอยู่ในรูปร่าง coccoid มาก่อน
การศึกษานี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การแสดงออกของยีน ggt ของ H. pylori ในสภาพ coccoid โดยการ
ทาให้ H. pylori ที่มรี ูปร่างเป็ น spiral ซึ่งต้องการออกซิเจนเพียงเล็กน้อยเปลี่ยนไปเป็ นรูปร่าง coccoid โดย
การเลีย้ งในสภาวะทีม่ อี อกซิเจนบรรยากาศในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และศึกษาเปรียบเทียบการถอดรหัสของยีน
ggt ระหว่างแบคทีเรียรูปร่าง coccoid และรูปร่าง spiral จากการทดลองพบว่า หลังจากแบคทีเรียได้สมั ผัส
ออกซิเจนบรรยากาศนาน 9 ชัวโมง
่
แบคทีเรียจะเปลีย่ นไปเป็ นรูปร่าง coccoid อย่างสมบูรณ์ และยังคงมีการ
สร้า ง mRNA ของยีน ggt อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แสดงว่ า แม้ H. pylori จะอยู่ ใ นระยะ VBNC ก็ย ัง สามารถสร้า ง
virulence factor ที่เกี่ยวข้องกับการ colonization ได้ เหตุการณ์ดงั กล่าวสามารถเกิดขึน้ ได้ในชีวติ ประจาวัน
เมื่อ H. pylori เกิดการปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อมโดยไม่ได้ตงั ้ ใจ และนาไปสูก่ ารติดเชือ้ ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้
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Abstract
Helicobacter pylori usually presents in a spiral- shape, but in a stress condition, it adapts to a
coccoid form which is viable but non- culturable ( VBNC) . Previous studies reported that the VBNC
coccoids still produce mRNAs of some virulence factors. - Glutamyl transpeptidase ( GGT) is an
enzyme involving in the bacterial colonization and has not been studied in the coccoid form of the
bacteria. This study aims to investigate the expression of ggt gene of the coccoids. The spiral H. pylori
required low level of oxygen was transformed into the coccoid form by an exposure to the ambient
oxygen for a period of time and the transcriptional level of the coccoid ggt gene was compared to that
of the spiral bacteria. After 9 hours of the oxygen exposure, it was observed that the spiral- shape
bacteria changed into the full coccoids and continuously expressed ggt mRNA. It revealed that even
in the VBNC coccoid form, the H. pylori still produce its virulence factor that is important for the bacterial
colonization. This situation can occur when the bacteria are accidentally contaminated to the
environment and, therefore, the bacterial infection would be critically uncontrollable.
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1. คานา

ออกซิเจนที่ไม่เหมาะสม แบคทีเรียชนิดนี้สามารถ
ปรับตัวให้มชี วี ติ อยู่ได้โดยเปลี่ยนรูปร่าง spiral ไป
เป็ นรูป coccoid โดยในระยะนี้จะไม่สามารถเลี้ย ง
แบคทีเ รีย ดัง กล่ า วให้เ จริญ ได้ใ นห้อ งปฏิบ ัติ ก าร
โดยเรียกระยะนี้ของ H. pylori ว่า viable but nonculturable (VBNC) อย่างไรก็ตามมีหลายงานวิจ ัย
ก่อนหน้านี้ได้ศกึ ษาพบว่า ในระยะนี้ H. pylori ยังมี
การสร้าง mRNA และโปรตีน เช่น virulence factor
บางชนิด (Monstein and Jonasson, 2001; Nilsson
et al., 2002; Poursina et al., 2013; Zeng et al.,
2008) นอกจากนี้ ย ั ง มี ผู้ วิ จ ั ย บางกลุ่ ม พบว่ า หนู
ทดลองติดเชือ้ H. pylori ทีอ่ ยู่ในสภาวะ VBNC นี้ได้
(Cellini et al., 1994; She et al., 2003)
-glutamyl transpeptidase (GGT) เ ป็ น
เอนไซม์ทพ่ี บได้ใน H. pylori ทุกสายพันธุ์ อีกทัง้ ยัง
เป็ นหนึ่งใน virulence factor ที่สาคัญ โดยเอมไซม์
GGT ทาหน้าที่เร่งปฏิกริ ยิ าการย้ายหมู่ -glutamyl

เฮลิ โ คแบคเตอร์ ไพโลไร (Helicobacter
pylori) เป็ นแบคที เ รี ย แกรมลบ มี รู ป ร่ า งเกลี ย ว
(spiral) สามารถเจริญได้ดใี นสภาวะทีม่ อี อกซิเจนต่า
(microaerophilic) จากการศึก ษาก่ อ นหน้ า พบว่ า
แบคทีเ รีย ชนิ ด นี้ เ ป็ น สาเหตุ ห ลัก ของการเกิด โรค
แผลในกระเพาะอาหาร (peptic ulcer) และกระเพาะ
อาหารอั ก เสบ (gastritis) ผู้ ท่ี ติ ด H. pylori ยั ง มี
แนวโน้มทีจ่ ะเป็ นมะเร็งกระเพาะอาหารมากกว่าคน
ปกติ อี ก ด้ ว ย (Cover, 2016) จากผลการส ารวจ
พบว่ามากกว่าร้อ ยละ 50 ของประชากรโลกมีการ
ติ ด แบคที เ รี ย ดั ง กล่ า ว ( Romano et al., 2006)
นอกจากนี้ H. pylori มีก ารปรับ ตัว ได้ใ นกระเพาะ
อาหาร โดยในสภาวะที่เหมาะสมจะพบแบคทีเรีย
ชนิ ด นี้ รูป ร่ า ง spiral แต่ เ มื่อ อยู่ภ ายใต้สภาวะที่ไม่
เหมาะสม เช่น ได้รบั ยาปฏิชวี นะ ความเป็ นกรดด่าง
ที่ ม ากหรื อ น้ อ ยเกิ น ไป หรื อ ภายใต้ ภ าวะที่ มี
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2. อุปกรณ์ และวิ ธีการ

จากสารตัง้ ต้นตัวให้ (donor substrate) ให้แก่สารตัง้
ต้นตัวรับ (acceptor substrate) โดยถ้าสารตัง้ ต้นตัว
ให้ คือ glutamine ได้ผลิตภัณฑ์เป็ น glutamate และ
ammonia ถ้าสารตัง้ ต้นตัวให้ คือ glutathione จะได้
ผลิต ภัณ ฑ์เ ป็ น glutamate และ cysteinyl glycine
โดย H. pylori ไม่สามารถสังเคราะห์ glutamate ได้
เอง จึงจาเป็ นต้องนา glutamate จากภายนอกเซลล์
เ ข้ า ม า ใ ช้ ใ น เ ซ ล ล์ ส่ ง ผ ล ใ ห้ glutamine แ ละ
glutathione ของ host ลดลง ทาให้เซลล์กระเพาะ
อาหารมีความไวต่อสารพิษต่าง ๆ และสูญเสียสมดุล
redox ซึ่ง น าไปสู่ ก ารตายของเซลล์ (cell death)
(Leduc et al., 2010; Shibayama et al., 2003;
Stark et al., 1997) ก่อนหน้านี้ Chevalier และคณะ
(1999) รายงานว่ า GGT นั น้ มีค วามเกี่ย วข้อ งกับ
การ colonization ของ H. pylori และ gastric cell
apoptosis
H. pylori เป็ นแบคที เ รี ย ที่ มี ค วามไวต่ อ
ออกซิ เ จนในสิ่ง แวดล้ อ ม โดยเมื่ อ อยู่ ภ ายนอก
ร่างกายของ host และได้รบั ออกซิเจนความเข้มข้น
สูงจะเปลีย่ นจากรูปร่างแบบ spiral ไปเป็ น coccoid
แ ล ะ เ ข้ า สู่ ร ะ ย ะ VBNC (Donelli et al., 1998,
Tominaga et al., 1999) อย่ า งไรก็ ต าม จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่ายังไม่มรี ายงานการศึกษา
การแสดงออกของยีน ggt ของ H. pylori ในสภาพ
coccoid มาก่อน ดังนัน้ หากผูป้ ่ วยได้รบั H. pylori ที่
อยู่ในสภาวะ VBNC ซึง่ ปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อมและ
ยัง สามารถผลิต โปรตีน ที่เ ป็ น virulence factor ที่
เกีย่ วข้องกับการ colonization ได้ ก็สามารถนาไปสู่
การเกิดโรคของกระเพาะอาหารได้ การศึกษานี้มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อศึกษาการแสดงออกของยีน ggt
ของ H. pylori ในสภาพ coccoid หลัง จากได้ ร ับ
ออกซิเจนบรรยากาศ (atmospheric condition) ด้วย
เ ท ค นิ ค real-time PCR เ พื่ อ ใ ห้ ต ร ะ ห นั ก ถึ ง
ความส าคัญ และอัน ตรายจากการปนเปื้ อนของ
แบคทีเรียชนิดนี้ในสิง่ แวดล้อม

2.1 การเพาะเลี้ยงแบคทีเรีย H. pylori
การศึกษานี้ใช้แบคทีเรีย H. pylori สาย
พัน ธุ์ ATCC 43504 มาเพาะเลี้ย งบนอาหารแข็ง
brain heart infusion (BHI; Difco, USA) ทีม่ เี ลือด 7
เปอร์เซ็นต์ จากนัน้ บ่มทีอ่ ุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
ในภาชนะควบคุ ม ปริม าณออกซิเ จน (anaerobic
chamber) ให้แบคทีเรียนี้เจริญอยู่ใน microaerobic
condition (ออกซิเจน 5 %, คาร์บอนไดออกไซด์ 10
% และไนโตรเจน 85 %) เป็ นเวลา 3 วัน จากนัน้ นา
จานอาหารเลี้ ย งเชื้ อ กลุ่ ม ทดสอบออกมาจาก
chamber และบ่มต่อในอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส
เป็ นเวลา 6 และ 9 ชัวโมง
่
ในขณะทีก่ ลุ่มควบคุมถูก
เลี้ย งต่ อ ใน microaerobic condition อุ ณ หภู มิ 37
อ ง ศ า เ ซ ล เ ซี ย ส เ ป็ น เ ว ล า 6 แ ล ะ 9 ชั ว่ โ ม ง
เช่นเดียวกัน เมื่อครบแต่ละช่วงเวลา จึงเก็บเซลล์ทงั ้
จากกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดสอบ และนามาย้อมสี
แกรม (Gram stain) เพื่อ ดู รู ป ร่ า งของเซลล์ (cell
morphology) จากนั ้น ละลายเซลล์ ส่ ว นหนึ่ ง ใน
อาหารเหลว BHI วัดความขุ่นของเซลล์ด้วยเครื่อง
spectrophotometer ที่ 550 นาโนเมตร โดยปรับให้
แต่ละหลอดมีความเข้มข้นของเซลล์ 1 x 109 cells/ml
จากนัน้ หมุนเหวี่ยงตกเซลล์ทค่ี วามเร็ว 6,000 รอบ
ต่ อ นาที เป็ น เวลา 5 นาที เก็บ ตะกอนเซลล์ (cell
pellet) ที่ -80 องศาเซลเซีย ส ส าหรับ สกัด RNA
ต่อไป สาหรับเซลล์ทเ่ี หลือนัน้ ปรับให้มคี วามเข้มข้น
เซลล์ 1 x 107 cells/ml เพื่อการประเมิน cell viability
2.2 การประเมิ น cell viability
การตรวจสอบการมีชวี ติ ของเซลล์ หรือ
cell viability ด้ ว ย alamarBlue™ cell viability
assay reagent (Thermo scientific, USA) ซึ่ ง
ดัด แปลงจากวิธีข อง Obonyo et al., (2012) โดย
ผสมน้ ายา alamarBlue™ ปริมาตร 10 ไมโครลิตร
ให้ เ ข้ า กัน ดีก ับ เซลล์ ท่ี เ ก็บ ได้ ใ นแต่ ล ะช่ ว งเวลา
(ความเข้มข้น 1 x 107 cells/ml) ปริมาตร 100 µl บ่ม
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ที่ อุ ณ หภู มิ 37 องศาเซลเซี ย ส ใน anaerobic
chamber เป็ น เวลา 4 ชัว่ โมง จากนัน้ น าไปวัด ค่ า
การดูด กลืน แสงที่ 570 และ 600 นาโนเมตร แล้ว
ค านวณค่ า cell viability จากค่ า % reduction of
alamarBlue™ reagent ตามวิธใี นคู่มอื
2.3 การสกัด RNA และการสัง เคราะห์
สาย cDNA
น าตะกอนเซลล์ข อง H. pylori ที่ไ ด้ม า
สกัด RNA ด้วยน้ายา TRIzol® reagent (Invitrogen,
Carlsbad, CA) ต า ม วิ ธี ท่ี ด ั ด แป ลง จา กวิ ธี ข อง
Chomczynski แ ล ะ Sacchi (1987) วั ด ค่ า ก า ร
ดูดกลืนแสงของสารละลาย RNA ที่ความยาวคลื่น
260 และ 280 นาโนเมตร โดยสารละลาย RNA ที่
บริสุทธิจะมีค่าอัตราส่วน A260/A280 ประมาณ 1.82.1 และตรวจสอบคุ ณ ภาพของ RNA ด้ ว ยวิ ธี
อิเ ล็ก โทร-โฟรีซิส ในเจลอะกาโรส (agarose gel
electro-phoresis) จากนั น้ น าสารละลาย RNA มา
ก าจั ด DNA ที่ ป นเปื้ อนด้ ว ยเอนไซม์ DNase I
(Thermo scientific, USA) ป ริ ม า ณ 5 Units ต่ อ
สารละลาย RNA 1 µg แล้วตรวจสอบเพื่อยืนยันว่า
สารละลาย RNA ที่ได้ไม่มี DNA ปนเปื้ อนอยู่ โดย
น า RNA ที่ไ ด้ไ ปเพิ่ม จ านวนชิ้น ส่ ว นของยีน ggt
ด้วยปฏิกริ ยิ าลูกโซ่พอลิเมอร์เรส และตรวจสอบโดย
วิธีอิเ ล็ก -โทรโฟรีซิสในเจลอะกาโรส หากมี DNA
ปนเปื้ อนจะพบแถบของ amplified DNA ปรากฏอยู่
นาสารละลาย RNA ทีก่ าจัด DNA แล้วมาสังเคราะห์
สาย cDNA ด้ ว ยเอนไซม์ reverse transcriptase
ด้ ว ย ชุ ด น้ า ย า SuperScript III Reverse
Transcriptase (Invitrogen, USA) โดยใช้ random
hexamer ตามวิธใี นคู่มอื
2.5 การประเมิ น การแสดงออกของยี น
ด้วย real-time PCR
ประเมิน การแสดงออกของยีน ggt ซึ่ง
เป็ นยีน เป้ าหมาย (target gene) ด้ ว ยวิธี relative

quantitation โดยใช้ยีน 16S rRNA เป็ น ยีน อ้า งอิง
(reference gene) ในปฏิกิริยา PCR ประกอบด้วย
100 ng cDNA, 400 nM forward and reverse
primers [ggt primers: 5-CAGCCAGATACGGTT
ACGC-3 แ ละ 5-CCACCTGTCCGCTACAGAA
T-3 (Leduc et al., 2010), 16S rRNA primers: 5GCTCTTTACGCCCAGTGATTC-3 และ 5-GCG
TGGAGGATGAAGGTTTT-3 (Shao et al., 2013)],
2x QPCR Green Master Mix HRox (biotechrabbit,
Germany) ปริมาตร 10 µl และเติม nuclease-free
water จนปริมาตรครบ 20 µl นาไปทาปฏิกิรยิ าใน
เ ค รื่ อ ง StepOnePlus™ Real-time PCR system
(Applied Biosystems, California) โ ดย มี ข ั ้น ต อน
ดัง นี้ initial activation ที่ 95 oC นาน 2 นาที, ตาม
ด้ ว ย denaturation ที่ 95 oC นาน 15 วิ น าที และ
annealing/extension ที่ 60 oC น า น 30 วิ น า ที
(ทาซ้า denaturation และ annealing/extension 40
รอบ) โดยปริมาณ amplified DNA ที่เพิ่มขึ้นในแต่
ละรอบนั น้ จะแสดงผลออกมาในรูป ของค่ า cycle
threshold (Ct) การคานวณการแสดงออกสัม พัท ธ์
ของยีน ggt (fold change) ของกลุ่ ม ควบคุ ม และ
กลุ่มทดสอบในช่วงเวลาต่าง ๆ หาได้จากวิธี 2-∆∆Ct
(Pfaff, 2001)
การตรวจสอบประสิท ธิภ าพของแต่ ล ะ
ไพรเมอร์ ท่ี ใ ช้ ใ นปฏิ กิ ริ ย าลู ก โซ่ พ อลิ เ มอเลส
(amplification efficiency, E) ท า ไ ด้ โ ด ย เ จื อ จ า ง
cDNA template 10 เท่า (100, 10, 1, 0.1, 0.01 ng
cDNA) และนาไปทาปฏิกริ ยิ า PCR ในเครื่อง realtime PCR ดังทีก่ ล่าวไปแล้วข้างต้น จากนัน้ นาค่าที่
ได้มาสร้างกราฟระหว่างค่า Ct (แกน Y) และ Log
ของ cDNA template (แกน X) ค านวณค่ า PCR
efficiency จากสูตร % E = (10(-1/slope) - 1) × 100
2.6 การคานวณและวิ เคราะห์ข้อมูลทาง
สถิ ติ
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A
รูปที่ 1 รูปร่างของ H. pylori ที่เปลี่ยนแปลงไปจากรูปร่างเกลียวที่เวลาเริม่ ต้น (A) ไปเป็ นรูปร่างกลม เมื่อ
ได้รบั ออกซิเจนบรรยากาศนาน 9 ชัวโมง
่
(B)
การศึก ษาความแตกต่ า งระหว่ า ง cell
viability และการแสดงออกสัมพัทธ์ของยีน ggt ของ
H. pylori กลุ่ ม ค ว บ คุ ม (microaerobic condition)
และกลุ่ ม ทดสอบที่ ไ ด้ ร ับ ออกซิ เ จนบรรยากาศ
(atmospheric condition) ในแต่ละช่วงเวลา ใช้การ
วิเคราะห์ผลการทดลองทางสถิติด้วยการทดสอบ
แบบ t-test ที่ร ะดับ ความเชื่อ มัน่ 95 % (p < 0.05)
ด้วยโปรแกรม SPSS

condition พบว่ า เซลล์ ท่ี ย ัง มี ชี วิ ต อยู่ จ ะสามารถ
ออกซิไ ดซ์สาร resazurin ในน้ า ยา alamarBlue™
reagent ที่มีสีฟ้ า ไปเป็ น resorufin ที่มีสีช มพู ห รือ
แดง และสามารถวัดการดูดกลืนแสงได้ท่ี 570 และ
600 นาโนเมตร เมื่อนาค่าการดูดกลืนแสงที่ได้ไป
ค า น ว ณ % reduction of alamarBlue™ reagent
พ บ ว่ า ใ น ก ลุ่ ม ค ว บ คุ ม ที่ เ ลี้ ย ง H. pylori ใ น
microaerophilic condition ที่ 0, 6 และ 9 ชัวโมง
่
มี
ค่าเท่ากับ 107, 104 และ 95 % ตามลาดับ ซึ่งไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ (p = 0.1845) (รูปที่
2) กล่าวได้ว่าเมื่อเลี้ยง H. pylori เป็ นเวลานานขึ้น
แม้ว่าอาจมีแบคทีเรียตายไปบ้าง แต่ส่วนใหญ่ยงั มี
ชีวิตอยู่ ไม่แตกต่ างกับช่วงเวลาเริ่มต้น อย่างไรก็
ต า ม ใ นกลุ่ ม ท ดสอบ ที่ เ ลี้ ย ง ใ น atmospheric
condition พ บ ว่ า ที่ 6 แ ล ะ 9 ชั ว่ โ ม ง มี ค่ า %
reduction of alamarBlue reagent เท่ า กั บ 45.05
และ 41.65 % ตามลาดับ ซึ่งลดลงจากเวลาเริม่ ต้น
อย่ า งมี นั ย ส าคัญ (p < 0.05) จากผลการทดลอง
ข้างต้นแสดงให้เห็นว่า H. pylori ซึง่ เป็ นแบคทีเรียที่
เ จ ริ ญ ไ ด้ ดี ใ น ส ภ า ว ะ ที่ มี อ อ ก ซิ เ จ น น้ อ ย
(microaerophilic bacteria) นัน้ เมื่อได้รบั ออกซิเจน
ระยะเวลาหนึ่ง เซลล์จะมีการตายลงอย่างเห็นได้ช ัด

3. ผลการวิ จยั และวิ จารณ์
การดูลัก ษณะรูป ร่า งของแบคทีเ รียภายใต้
กล้ อ งจุ ล ทรรศน์ พบว่ า แบคทีเ รี ย ติ ด สีแ ดงของ
safanin O รู ป ร่ า งของแบคที เ รีย ในกลุ่ ม ควบคุ ม
(microaerophilic condition) ทัง้ ในช่วงเวลาเริ่มต้น
6 ชัวโมงและ
่
9 ชัวโมง
่ แบคทีเรียมีรปู ร่าง spiral แต่
ในกลุ่มทดสอบทีเ่ ลีย้ งต่อใน atmospheric condition
พบว่ า ที่ 6 ชัว่ โมง แบคทีเ รีย เริ่ม มีรู ป ร่ า งงอ (U
shape) (ข้อ มูลไม่ไ ด้แสดงในที่น้ี ) และเปลี่ยนเป็ น
สภาพ coccoid อย่างสมบูรณ์ท่ี 9 ชัวโมง
่
(รูปที่ 1)
การตรวจสอบ cell viability ของแบคทีเรีย
ในแต่ ละช่ ว งเวลา คือ 0 (เวลาเริ่ม ต้น ), 6 และ 9
ชัว่ โมง ทัง้ ใน microaerophilic และ atmospheric
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อย่างไรก็ตาม พบว่าที่เวลา 9 ชัวโมง
่
เซลล์ซ่งึ ได้
เปลี่ยนรูปร่างเป็ น coccoid อย่างสมบูรณ์ยงั มีชวี ิต
อยู่ ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาก่อนหน้านี้ท่ี H. pylori
จะเปลีย่ นรูปร่างเป็ น coccoid เมื่อเจริญบนอาหารที่
มีสารปฏิชวี นะ โดยแบคทีเรียจะไม่เจริญเติบโตแล้ว
แต่ ย ั ง มี ชี วิ ต อยู่ (Sisto et al., 2000; Poursina et
al., 2013)

ค่ า ที่ย อมรับ ได้ข อง PCR efficiency จะอยู่ใ นช่ ว ง
ระหว่ า ง 90-110 % (-3.6 > slope > -3.3) (Rogerbroadway and Karteris, 2015) จากการทดลองนี้
พบว่ า PCR efficiency ของไพรเมอร์ ท ัง้ สองอยู่
ในช่วงทีย่ อมรับได้
การศึกษาการแสดงออกสัมพัทธ์ของยีน ggt
ด้ ว ยวิธี relative quantification real-time PCR ซึ่ง
เป็ นการเปรียบเทียบการแสดงออกของยีนเป้ าหมาย
(ยีน ggt) กับ ยีน อ้ า งอิง (ยีน 16S rRNA) ในกลุ่ ม
ค ว บ คุ ม (microaerophilic condition) แ ล ะ ก ลุ่ ม
ทดสอบ (atmospheric condition) ในช่วงเวลาต่าง ๆ
จากการทดลองพบว่าในแบคทีเรียกลุ่มควบคุมเมื่อ
เลี้ยงเป็ นเวลานานขึ้นเป็ น 6 และ 9 ชัวโมง
่
ให้ผล
การแสดงออกของยีน ggt มากขึน้ อย่างมีนัยสาคัญ
เมื่อเทียบกับทีเ่ วลาเริม่ ต้น คือ 2.34 และ 3.22 เท่า
ตามลาดับ (p < 0.05) ส่ว นในกลุ่ มทดสอบพบว่าที่
เวลา 6 ชัวโมง
่
มีการแสดงออกของยีน ggt มากขึน้
อย่ า งมีนัย สาคัญ เมื่อ เทีย บกับ ที่เ วลาเริ่มต้น 2.03
เท่า (p < 0.05) สอดคล้องกับรูปร่างของแบคทีเรียที่
เวลา 6 ชัวโมง
่
ซึง่ ยังไม่เป็ น coccoid ขณะทีเ่ วลา 9
ชัวโมง
่
การแสดงออกของยีน ggt ลดลงแต่ยงั มีค่า
มากกว่าทีเ่ วลาเริม่ ต้น (รูปที่ 3) เป็ นไปได้ว่าทีเ่ วลา
9 ชัวโมง
่
H. pylori เข้าสู่ระยะ VBNC อย่างสมบูรณ์
จึ ง ลดกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ในเซลล์ ล ง รวมทั ง้ การ
transcription ของยีน ggt ด้วย

รูปที่ 2 การประเมินการมีชีวิตอยู่ของเซลล์ (cell
viability) ของแบคที เ รี ย ที่ เ ลี้ ย งในกลุ่ ม
ค ว บ คุ ม (microaerophilic) แ ล ะ ก ลุ่ ม
ทดสอบ (atmospheric) ช่ ว งเวลาต่ า ง ๆ
ด้วย alarmarBlue™ cell viability assay
สาหรับการศึกษาการแสดงออกของยีน ggt
ด้วย real-time PCR โดยวิธี 2-∆∆Ct และใช้ SYBR
green นัน้ จาเป็ นจะต้องคานวณหา PCR efficiency
ก่ อ น โ ด ย ค่ า PCR amplification efficiency (E)
สามารถคานวณได้จากสมการ E = (10(-1/slope) - 1)
จากกราฟระหว่างค่า Ct และ Log ของความเข้มข้น
ของ cDNA ตั ง้ แต่ 0.01, 0.1, 1, 10 และ 100 ng
สาหรับไพรเมอร์ 16S rRNA พบว่าค่าความชันมีค่า
เท่ากับ -3.368 นาค่าความชันทีไ่ ด้ไปคานวณหาค่า
E จากสมการข้ า งต้ น ได้ ค่ า E เท่ า กั บ 0.9811
(98.11 %) สาหรับไพรเมอร์ ggt พบว่าค่าความชัน
มี ค่ า เท่ า กั บ -3.358 และค านวณค่ า E เท่ า กั บ
0.9852 (98.52 %) หากค่ า E มีค่ า ใกล้เ คียง 1 นัน่
คือ เมื่อ จ านวนรอบของ PCR ที่เ พิ่ม ขึ้น สามารถ
เพิม่ ปริมาณ cDNA ได้เป็ น 2 เท่าในทุก ๆ รอบ โดย

4. สรุป
งานวิจยั นี้ได้ศกึ ษาการแสดงออกของยีน ggt
ซึ่งมีรายงานว่า เป็ น virulence factor ที่สาคัญชนิด
หนึ่ ง ของ H. pylori ในสภาวะที่ แ บคที เ รี ย ได้ ร ับ
ออกซิเจนบรรยากาศนาน 9 ชัวโมง
่
จากการศึกษา
พบว่ า H. pylori จ านวนหนึ่ ง ตายไปเนื่ องจาก
ปริมาณของก๊าซต่าง ๆ ในบรรยากาศไม่เหมาะสม
ต่ อ การด ารงชี วิต ของแบคที เ รีย อย่ า งไรก็ต าม
แบคทีเรียบางส่วนได้เปลีย่ นแปลงรูปร่างจาก spiral
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5. รายการอ้างอิ ง

ไปเป็ น coccoid เพื่ อ การอยู่ ร อดในสภาวะที่ไ ม่
เหมาะสม โดยยังมีชวี ติ อยู่ แต่ไม่เจริญเติบโต และ
ยัง คงมี ก ารแสดงออกของยีน ggt ซึ่ ง มี บ ทบาท
สาคัญในการ colonization ในกระเพาะอาหาร จาก
ข้อมูลดังกล่าว เราจึงควรตระหนักถึงเหตุการณ์ทเ่ี รา
สามารถพบเจอได้ในชีวติ ประจาวัน ทีแ่ บคทีเรียอาจ
มีการปนเปื้ อนในสิง่ แวดล้อม โดยแบคทีเรียเหล่านี้
จะเปลีย่ นรูปร่างไปเป็ น VBNC หากเมื่อเราได้รบั H.
pylori ในระยะนี้เข้าสู่ร่างกาย แบคทีเรียจะมีชวี ติ อยู่
ได้ ใ นกระเพาะอาหารและมีก ารสร้ า ง virulence
factor ส่ ง ผลให้ มีก ารติ ด เชื้อ รวมทัง้ เกิด แผลใน
กระเพาะอาหารได้
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