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Abstract

Necrotic enteritis caused by Clostridium perfringens is the common economic losses in poultry
industries worldwide. However, the exact mechanism behind the pathogenesis of C. perfringens is poorly
understood. Historically, the alpha-toxin produced by C. perfringens has been regarded as the major
virulence factor for the development of necrotic enteritis in chickens. Recent studies of some researchers
indicate that the role of alpha-toxin on the pathogenesis of necrotic enteritis has been called into question.
It has been reported that alpha toxin produced by C. perfringens does not show a positive correlation with
necrotic enteritis. Furthermore, a new toxin of C. perfringens, designed necrotic enteritis toxin B (NetB),
was identified and suggested to be critical to the development of necrotic enteritis in experimental chickens. The supporting data showed that the presence of netB-gene in C. perfringens strains was shown to be
higher in samples from outbreaks of necrotic enteritis than in samples from non-lesion of necrotic enteritis flocks. These indicate that NetB is associated with the pathogenesis of necrotic enteritis in chickens.
However, some researchers had reported the induction of necrotic enteritis by netB-negative C. perfringens strains, questioning the clear cut correlation between necrotic enteritis and NetB. Therefore, the role
of other factors that induce necrotic enteritis in chickens needs to be further investigation.
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บทบาทของชีวพิษชนิดใหม่ “NetB” ต่ อการเกิดโรคล�ำไส้ อกั เสบ
แบบเนือ้ ตายในไก่
ธวัชชัย โพธิ์เฮือง*

บทคัดย่ อ
โรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้ อตายที่เกิดจากเชื้อคลอสตริ เดียม เพอร์ ฟริ งเจนส์ เป็ นโรคที่ทำ� ให้
เกิดความเสี ยหายทางเศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ในหลายประเทศทัว่ โลก แต่ยงั ไม่มีขอ้ มูล
ที่สามารถอธิ บายกลไกในการเกิดโรคได้อย่างชัดเจน ในอดีตนั้นมีขอ้ มูลว่าชีวพิษแอลฟา (alphatoxin) ที่สร้างจากเชื้อแบคทีเรี ย คลอสตริ เดียม เพอร์ ฟริ งเจนส์ เป็ นปั จจัยส�ำคัญที่ทำ� ให้เกิดโรคล�ำไส้
อัก เสบแบบเนื้ อ ตายในไก่ ในปั จ จุ บ ัน มี บ างรายงานการศึ ก ษาที่ พ บว่ า  alpha-toxin ของเชื้ อ                        
คลอสตริ เดียม เพอร์ ฟริ งเจนส์ ไม่มีความสัมพันธ์กบั การเกิดโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตายในไก่ จึง
ท�ำให้เกิดความสงสัยเกี่ยวกับการเป็ นปั จจัยหลักที่ทำ� ให้เกิดโรคของ alpha-toxin นอกจากนี้ยงั ได้มี
การค้นพบชีวพิษชนิดใหม่ที่เรี ยกว่า necrotic enteritis toxin B (NetB) ซึ่ งสามารถท�ำให้เกิดโรคล�ำไส้
อัก เสบแบบเนื้ อ ตายในไก่ ไ ด้ และมี ร ายงานที่ ต รวจพบยีน ที่ ค วบคุ ม การสร้ า ง NetB จากเชื้ อ                    
คลอสตริ เดี ยม เพอร์ ฟริ งเจนส์ ที่ แยกได้จากไก่ ที่เกิ ดโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้ อตายมากกว่าเชื้ อ            
คลอสตริ เดียม เพอร์ ฟริ งเจนส์ ที่แยกได้จากไก่ที่ไม่เกิดโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตาย แสดงให้เห็นว่า 
NetB เป็ นอีกปั จจัยหนึ่ งที่ทำ� ให้เกิดโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้ อตาย อย่างไรก็ตามนักวิจยั บางท่านได้
รายงานข้อมูลที่ขดั แย้งว่าในบางครั้งก็ตรวจไม่พบ NetB จากเชื้อคลอสตริ เดียม เพอร์ ฟริ งเจนส์ ที่แยก
ได้จากไก่ที่เกิดโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตาย ดังนั้นอาจจะยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำ� ให้เกิดโรคดังกล่าวได้
อีกซึ่ งควรมีการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป
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บทน�ำ
โรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้ อตาย (necrotic enteritis) เป็ นโรคที่ทำ� ให้เกิดความเสี ยหายทาง
เศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไก่ เนื่องจากต้องเสี ยค่าใช้จา่ ยในการใช้สารต้านจุลชีพเพือ่ การรักษา
โรคและไก่ป่วยมีอตั ราการแลกเนื้อไม่ดี [1] แม้วา่ การใช้สารต้านจุลชีพผสมในอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่จะ
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มีส่วนช่วยลดอัตราการเกิดโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตาย แต่ในปั จจุบนั พบปั ญหาการดื้อต่อสารต้าน
จุลชีพของเชื้อแบคทีเรี ยก่อโรคเพิม่ ขึ้นทั้งในคนและไก่ ซึ่ งทั้งสองเหตุการณ์ดงั กล่าวมีความสัมพันธ์
กันเนื่องจากไก่ที่เลี้ยงในระบบอุตสาหกรรมนั้นถูกน�ำมาใช้เป็ นอาหารของคน จึงมีโอกาสถ่ายทอด
เชื้อดื้อต่อสารต้านจุลชีพจากไก่มาสู่คน มาตรการแก้ไขปัญหาในหลายประเทศจึงได้มีการยกเลิกการ
ผสมสารต้านจุลชีพในอาหารที่ใช้เลี้ยงไก่ ผลกระทบที่ตามมาคือพบอัตราการเกิดโรคล�ำไส้อกั เสบ
แบบเนื้อตายเพิม่ มากขึ้น นอกจากนี้อาจมีปัจจัยโน้มน�ำที่ช่วยส่ งเสริ มให้เกิดโรคได้ง่ายขึ้น เช่น สภาพ
เปี ยกชื้นของวัสดุรองพื้นที่ใช้เลี้ยงไก่ เซลล์เยือ่ บุลำ� ไส้ถกู ท�ำลายจากการติดเชื้อบิด เป็ นต้น [2]
ชีวพิษ (toxin) ที่สร้างจากเชื้อแบคทีเรี ย คลอสตริ เดียม เพอร์ ฟริ งเจนส์ ชนิดเอ หรื อซี (Clostridium perfringens type A or C) เป็ นสาเหตุหลักของการเกิดโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตาย โดยปกติ
แล้วเชื้อ C. perfringens เป็ นแบคทีเรี ยที่สามารถตรวจพบได้ภายในทางเดินอาหารของไก่ และภายใน
สิ่ งแวดล้อมรอบๆ โรงเรื อนเลี้ยงไก่ [3] แต่เมื่อมีปัจจัยโน้มน�ำที่เหมาะสมจะท�ำให้เชื้อก่อโรคได้ ซึ่ ง
พบรายงานการเกิดโรคในสัตว์ปีกหลายชนิด เช่น ไก่และไก่งวง เป็ นต้น อาการของโรคพบทั้งแบบ
แสดงอาการ (clinical disease) และแบบไม่แสดงอาการ (subclinical disease) ซึ่ งแบบแสดงอาการจะ
พบไก่ป่วยมีอาการซึม ไม่กินอาหาร ถ่ายเหลว และตายภายใน 2-3 ชัว่ โมงภายหลังแสดงอาการ ส่ วน
แบบไม่แสดงอาการนั้นไก่ที่ติดเชื้อจะพบอัตราการเจริ ญเติบโตต�่ำ และภายหลังจากการผ่าซากจะพบ
จุดเนื้อตายภายในล�ำไส้ [4] พยาธิสภาพจากการติดเชื้อเกิดจากการเพิม่ จ�ำนวนของเชื้ออย่างมากภายใน
ล�ำไส้และมีการสร้างชีวพิษหลายชนิดออกมาท�ำลายเยือ่ บุลำ� ไส้ [5]
ในอดีตที่ผา่ นมาเชื่อกันว่าชีวพิษแอลฟา (alpha-toxin) เป็ นปัจจัยส�ำคัญที่ทำ� ให้เกิดโรคล�ำไส้
อักเสบแบบเนื้อตาย [6,7] แต่จากการศึกษาของ Gholamiandekhordi et al. ในปี ค.ศ. 2006 [8] พบว่า
ระดับของ alpha-toxin ที่ตรวจพบจากการเพาะเลี้ยงเชื้อ C. perfringens ที่แยกได้จากไก่ป่วยและไก่
ปกติไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ Wilkie et al. ในปี ค.ศ. 2006 [9] ที่พบว่าระดับของ
alpha-toxin ไม่สมั พันธ์กบั ความรุ นแรงของรอยโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตาย นอกจากนี้ยงั สอดคล้อง
กับการศึกษาของ Keyburn et al. ในปี ค.ศ. 2006 [10] ที่ทำ� ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีน plc ซึ่ ง
ควบคุมการสร้าง alpha-toxin ของเชื้อ C. perfringens โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะท�ำให้เชื้อไม่
สามารถสร้าง alpha-toxin ได้ จากนั้นท�ำการป้ อนเชื้อให้ไก่เนื้อพันธุ์ Ross 308 พบว่าไก่ที่ได้รับเชื้อที่
ถูกท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีน plc มีรอยโรคไม่แตกต่างจากเชื้อปกติ แสดงให้เห็นว่า alphatoxin ไม่ใช่ปัจจัยหลักที่ทำ� ให้เกิดรอยโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตาย ภายหลังจากรายงานดังกล่าวใน
ปี ค.ศ. 2008 Keyburn et al. [11] ได้ศึกษาเพิ่มเติมและสามารถแยก necrotic enteritis toxin B (NetB)
ได้เป็ นครั้งแรก ซึ่ งเป็ นชี วพิษที่พบได้จากเชื้ อ C. perfringens ที่ทำ� ให้เกิดโรคล�ำไส้อกั เสบแบบ
เนื้อตาย ดังนั้น NetB น่าจะเป็ นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำ� คัญที่ทำ� ให้เกิดโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตายในไก่
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ลักษณะทางโมกุลของ NetB
การค้นพบ NetB ครั้งแรกนั้นเกิดจากการศึกษาความสามารถในการก่อโรคของเชื้อ C. perfringens สายพันธุ์ EHE-NE18 ที่ทำ� ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีน plc ซึ่ งควบคุมการสร้าง alphatoxin แต่พบว่าเชื้อดังกล่าวยังสามารถท�ำให้เกิดโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตายได้ ซึ่งต่อมาได้แยก NetB
ซึ่ งเป็ นชีวพิษชนิดใหม่ที่มีคุณสมบัติในการท�ำลายเยือ่ หุม้ เซลล์ที่เป็ นสารประกอบของฟอสเฟตและ
ไขมัน (phospholipid membrane) ท�ำให้เกิดการเคลื่อนผ่านเซลล์ของสารที่มีประจุ เช่น Na+, Cl- และ
Ca2+ เป็ นต้น [12] NetB เป็ นโปรตีนที่มีขนาดประมาณ 33 kDa จัดเป็ น pore forming toxin ประกอบ
ด้วยกรดอะมิโนจ�ำนวน 323 กรดอะมิโน จากการวิเคราะห์ความเหมือนกรดอะมิโนของ NetB กับ
โปรตีนอื่นๆ พบว่ามีความแตกต่างจากชีวพิษหรื อโปรตีนที่สร้างจากแบคทีเรี ยอื่นๆ ที่เคยมีรายงาน
โดยมีความเหมือนร้อยละ 38 กับ beta-toxin ของเชื้อ C. perfringens ร้อยละ 29 กับ hemolysin II ของ
เชื้อบาซิ ลลัส ซี เรี ยส (Bacillus cereus) ร้อยละ 30 กับ hemolysin precursor ของเชื้อสตาฟิ โลคอคคัส
ออเรี ยส (Staphylococcus aureus) [11] ร้อยละ 40 กับ δ-toxin ของเชื้อ C. perfringens และร้อยละ 27
กับ cytotoxin K ของเชื้อ B. cereus [12] นอกจากนี้เมื่อน�ำล�ำดับทางพันธุกรรมของ NetB ไปวิเคราะห์
เพือ่ หาความสัมพันธ์ทางวิวฒั นาการร่ วมกับชีวพิษของเชื้อแบคทีเรี ยอื่นๆ ผลพบว่า NetB มีวฒั นาการ
ใกล้เคียงกับ beta-toxin ของเชื้อ C. perfringens แต่เมื่อน�ำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบกับร้อยละความ
เหมือนของล�ำดับทางพันธุกรรมแล้วพบว่าชีวพิษทั้ง 2 ชนิดนี้มีความเหมือนกันไม่มากนักดังนั้น NetB
จึงไม่น่าจะจัดอยูใ่ นกลุ่มเดียวกับ beta-toxin [11]

การตรวจพบยีนทีค่ วบคุมการสร้ าง NetB กับการเกิดโรคล�ำไส้ อกั เสบแบบเนือ้ ตาย
การปรากฏของยีนที่ควบคุมการสร้าง NetB ของเชื้อ C. perfringens มีความสัมพันธ์กบั การ
เกิดโรค ล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตาย จากรายงานของ Keyburn et al. ในปี ค.ศ. 2008 [11] พบว่าเชื้อ C.
perfringens จ�ำนวน 14 สายพันธุ์จาก 18 สายพันธุ์ที่แยกได้จากไก่ที่ป่วยเป็ นโรคล�ำไส้อกั เสบแบบ
เนื้อตาย มีการตรวจพบยีนที่ควบคุมการสร้าง NetB ส่ วนเชื้อ C. perfringens จ�ำนวน 32 สายพันธุ์ที่
ไม่ทำ� ให้เกิดโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตาย รวมทั้งเชื้อ C. perfringens type A, B, C และ D ที่แยกได้
จากโค แกะ สุ กร และคน ตรวจไม่พบยีนที่ควบคุมการสร้าง NetB ผลการศึกษาดังกล่าวมีความแตก
ต่างในรายละเอียดบางอย่างกับรายงานของ Martin and Smyth ในปี ค.ศ. 2009 [13] ที่ทำ� การตรวจ
วิเคราะห์เชื้อ C. perfringens type A ที่แยกได้จากไก่และโคในสหรัฐอเมริ กา ผลการศึกษาพบว่าเชื้อ
C. perfringens ที่แยกได้จำ� นวน 104 สายพันธุ์ ตรวจพบยีนที่ควบคุมการสร้าง NetB จ�ำนวน 15 สาย
พันธุ์ (14.4%) ซึ่ง C. perfringens จ�ำนวน 1 สายพันธุ์ ที่ตรวจพบยีนที่ควบคุมการสร้าง NetB นั้น เป็ น
เชื้อที่แยกได้จากโค ส่ วนอีก 14 สายพันธุ์ นั้น แยกได้จากไก่ โดยในจ�ำนวนนี้มีเพียง 7 สายพันธุ์ ที่แยก
ได้จากไก่ที่เป็ นโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตาย จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ายีนที่ควบคุมการสร้าง

วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. ปี ที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถนุ ายน 2555

75

NetB มีการปรากฏใน C. perfringens type A ที่แยกได้จากสัตว์ชนิดอื่นนอกจากไก่ รวมทั้งยีนดังกล่าว
ยังมีการปรากฏในเชื้อ C. perfringens type A ทั้งในไก่ที่เป็ นโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตายและไก่ปกติ
ในปี ค.ศ. 2010 Abildgaard et al. [14] ได้ทำ� การตรวจหายีนที่ควบคุมการสร้าง NetB จากเชื้อ
C. perfringens type A ที่แยกได้จากไก่ พบว่ามีอตั ราการปรากฏของยีนที่ควบคุมการสร้าง NetB ร้อย
ละ 61 และ 52 ในเชื้อ C. perfringens type A ที่แยกได้จากไก่ปกติและไก่ที่เป็ นโรคล�ำไส้อกั เสบแบบ
เนื้อตายตามล�ำดับ อย่างไรก็ตามเมื่อวิเคราะห์ความสามารถของเชื้อดังกล่าวในการสร้าง NetB ในห้อง
ปฏิบตั ิการแล้วพบว่ามีเพียงร้อยละ 29 ของเชื้อที่แยกได้จากไก่ปกติมีความสามารถในการสร้าง NetB
ได้ในห้องปฏิบตั ิการ ในขณะที่ร้อยละ 93 ของเชื้อที่แยกได้จากไก่ที่เป็ นโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตาย
มีความสามารถในการสร้าง NetB ได้ในห้องปฏิบตั ิการ ส�ำหรับอัตราการปรากฏของยีนที่ควบคุมการ
สร้าง NetB มีร้อยละของการพบในเชื้อ C. perfringens type A ที่แยกได้จากไก่ที่เป็ นโรคล�ำไส้อกั เสบ
แบบเนื้อตาย มากกว่าเชื้อที่แยกได้จากไก่ปกติน้ นั สอดคล้องกับการศึกษาของ Keyburn et al. ในปี ค.ศ.
2010 [15] ซึ่ งท�ำการตรวจหายีนที่ควบคุมการสร้าง NetB จากเชื้อ C. perfringens type A จ�ำนวน 99
สายพันธุ์ ที่แยกได้จากไก่ในประเทศออสเตรเลีย เบลเยียม เดนมาร์ก และแคนาดา ผลการศึกษาพบ
ว่ามีอตั ราการปรากฏของยีนที่ควบคุมการสร้าง NetB ร้อยละ 71 และ 4 ในเชื้อ C. perfringens type
A ที่แยกได้จากไก่ที่เป็ นโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตายและไก่ปกติตามล�ำดับ

บทบาทของชีวพิษ NetB ในการท�ำให้ เกิดโรคล�ำไส้ อกั เสบแบบเนือ้ ตาย
ความสามารถในการท�ำให้เกิดโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตาย ของ NetB นั้นยืนยันได้จากการ
ทดลองของ Keyburn et al. ในปี ค.ศ. 2008 [11] ที่ทำ� ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนที่ควบคุมการสร้าง
NetB ของเชื้อ C. perfringens ซึ่งท�ำให้เชื้อดังกล่าวจะไม่สามารถสร้าง NetB ได้ จากนั้นท�ำการป้ อน
เชื้อดังกล่าวให้ไก่เนื้อพันธุ์ Ross 308 พบว่าไก่ที่ได้รับเชื้อที่ถูกท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของยีนที่
ควบคุมการสร้าง NetB ไม่มีรอยโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตาย ต่างจากเชื้อปกติที่สามารถท�ำให้เกิด
โรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตายได้ สอดคล้องกับการทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเชื้อ C.
perfringens ที่มียนี ที่ควบคุมการสร้าง NetB ในไก่เนื้อสายพันธุ์ Ross 308 ในห้องทดลองของ Keyburn
et al. ในปี ค.ศ. 2010 [15] ซึ่งมีข้นั ตอนการกระตุน้ ให้เกิดโรคโดยการให้อาหารที่มีระดับโปรตีนร้อย
ละ 20 ตั้งแต่ไก่อายุ 1 วัน เป็ นระยะเวลา 13 วัน จนกระทัง่ ไก่อายุได้ 14 วัน ก็ให้อาหารที่มีส่วนผสม
ของปลาป่ นร้อยละ 50 จากนั้นเมื่อไก่อายุ 20 และ 21 วัน ท�ำการป้ อนเชื้อ C. perfringens ขนาด 109
ถึง 1010colony forming unit (CFU) ผลการศึกษาพบว่าเชื้อ C. perfringens ทั้ง 11 สายพันธุ์ที่มียนี ที่
ควบคุมการสร้าง NetB ท�ำให้ไก่ที่ได้รับเชื้อมีรอยโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตาย ส่ วนไก่ที่ได้รับเชื้อ
C. perfringens ทั้ง 7 สายพันธุ์ที่ไม่มียนี ที่ควบคุมการสร้าง NetB ไม่พบหรื อมีการเกิดรอยโรคล�ำไส้
อักเสบแบบเนื้อตาย เพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ Smyth and Martin ในปี ค.ศ.
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2010 [16] ที่ทำ� การศึกษาความสามารถในการท�ำให้เกิดโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตายในไก่ของเชื้อ
C. perfringens ที่มียนี ที่ควบคุมการสร้าง NetB โดยพบว่าเชื้อ C. perfringens ทั้ง 5 สายพันธุ์ที่มียนี ที่
ควบคุมการสร้าง NetB และเป็ นเชื้อที่แยกได้จากไก่ที่เป็ นโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตายสามารถท�ำให้
เกิดรอยโรคในไก่ทดลองได้ รวมทั้งเชื้อ C. perfringens จ�ำนวน 1 สายพันธุ์ที่มียนี ที่ควบคุมการสร้าง
NetB ซึ่ งเป็ นเชื้อที่แยกได้จากไก่ปกติและเชื้อ C. perfringens จ�ำนวน 1 สายพันธุ์ที่มียนี ที่ควบคุมการ
สร้าง NetB ซึ่ งเป็ นเชื้อที่แยกได้จากโค ก็สามารถท�ำให้เกิดรอยโรคในไก่ทดลองได้เช่นกัน ส่ วนเชื้อ
C. perfringens จ�ำนวน 5 สายพันธุ์ที่ไม่มียนี ที่ควบคุมการสร้าง NetB นั้นไม่สามารถท�ำให้เกิดรอย
โรคในไก่ทดลอง

วิจารณ์ และสรุป
การค้นพบชีวพิษ NetB ที่เกิดจากเชื้อ C. perfringens ได้ช่วยให้มีการศึกษาและสร้างองค์
ความรู ้เพื่อให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตายในไก่มากขึ้น ที่สำ� คัญผูค้ น้
พบได้บ่งชี้วา่ NetB นั้นเป็ นปัจจัยหลักที่ทำ� ให้เกิดโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตายในไก่ นอกจากนี้ยงั
พบว่าจะตรวจพบยีนที่ควบคุมการสร้าง NetB ได้เฉพาะจากเชื้อ C. perfringens ที่แยกได้จากไก่ที่เป็ น
โรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตายเท่านั้น [11] แต่ในการศึกษาต่อๆ มาพบว่าสามารถตรวจพบการปรากฏ
ของยีนที่ควบคุมการสร้าง NetB ในเชื้อ C. perfringens ได้ท้ งั เชื้อที่แยกได้จากไก่ปกติและเชื้อที่แยก
ได้จากไก่ที่ป่วยเป็ นโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตาย รวมทั้งยังพบว่าในเชื้อ C. perfringens บางสายพันธุ์
ที่แยกได้จากไก่ที่ป่วยเป็ นโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตายนั้นไม่มีการปรากฏของยีนที่ควบคุมการสร้าง
NetB [13, 14, 15] แสดงให้เห็นว่าการเกิดโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตายในไก่อาจเกิดจากปั จจัยอื่นๆ
ของเชื้อ C. perfringens ได้อีกด้วย ซึ่งสาเหตุดงั กล่าวเกิดจากความหลากหลายทางสายพันธุ์ของเชื้อ
C. perfringens และเชื้อ C. perfringens แต่ละสายพันธุ์อาจสร้างชีวพิษที่ทำ� ให้เกิดโรคล�ำไส้อกั เสบ
แบบเนื้อตายได้แตกต่างกัน [17] ส่ วนการตรวจพบยีนที่ควบคุมการสร้าง NetB ในเชื้อ C. perfringens
ที่แยกได้จากไก่ปกติน้ นั อาจเกิดจากความสามารถในการสร้างชีวพิษของเชื้อแต่ละสายพันธุ์มีความ
แตกต่างกัน ซึ่ งบางสายพันธุ์อาจสร้างชีวพิษได้ไม่เพียงพอที่จะท�ำให้เกิดรอยโรค [16] รวมทั้งการ
ท�ำให้เกิดรอยโรคที่รุนแรงนั้นอาจจะมีปัจจัยที่ส่งเสริ มให้ความรุ นแรงของชีวพิษเพิม่ ขึ้น [14] นอกจาก
นี้การศึกษาพยาธิกำ� เนิดของการเกิดโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตายในไก่โดย Olkowski et al. ในปี ค.ศ.
2008 [18] พบว่าการตายของเซลล์เยือ่ บุลำ� ไส้จะเริ่ มพบบริ เวณด้านข้างและด้านล่างของเซลล์ ในขณะ
ที่ดา้ นบนของเซลล์จะยังปกติ แม้วา่ จะเข้าสู่ระยะที่มีการตายอย่างมากของเซลล์แล้วก็ตาม แสดงให้
เห็นว่าการตายของเซลล์เยือ่ บุลำ� ไส้เป็ นผลที่เกิดจากการถูกท�ำลายของชั้น laminar propia, extracellular matrix และ intercellular junction โดยมีความเกี่ยวข้องกับชีวพิษหลายชนิดที่สร้างจาก C. perfringens และมีคุณสมบัติในการท�ำลายคอลลาเจนได้ดี ดังนั้นการตายของเซลล์เยือ่ บุลำ� ไส้ในระยะเริ่ ม

วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. ปี ที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถนุ ายน 2555

77

แรกของไก่ที่เป็ นโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตายจึงมีความเกี่ยวข้องกับชีวพิษที่มีความสามารถในการ
ท�ำลายโปรตีน จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นแสดงให้เห็นว่า NetB เป็ นปั จจัยหนึ่งที่ทำ� ให้เกิดโรคล�ำไส้
อักเสบแบบเนื้อตายในไก่ อย่างไรก็ตามอาจยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่สร้างจากเชื้อ C. perfringens ซึ่งเกี่ยวข้อง
กับการเกิดโรคล�ำไส้อกั เสบแบบเนื้อตายที่จะต้องมีการศึกษาต่อไปอีกในอนาคต
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