
วารสารสัตวแพทยศาสตร์ มข. ปีท่ี 22 ฉบับท่ี 1 มกราคม - มิถนุายน 2555 71

The Role of a Novel toxin “NetB” on 
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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 chick-
ens. 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 enteri-
tis 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. perfrin-
gens 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.

KKU Vet J. 2012;22(1):71-78.                      http://vmj.kku.ac.th/

Keywords: Necrotic enteritis; Chickens; Clostridium perfringens; NetB 
*Department of Veterinary Medicine, Faculty of  Veterinary Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen 
40002, Thailand
E-mail: ptawat@kku.ac.th

REVIEW  ARTICLE



KKU  Vet  J      Vol. 22  No. 1  January - June  201272

บทบาทของชีวพษิชนิดใหม่ “NetB” ต่อการเกดิโรคล�าไส้อกัเสบ
แบบเนือ้ตายในไก่

ธวชัชยั  โพธ์ิเฮือง*

บทคดัย่อ

	 โรคล�ำไส้อกัเสบแบบเน้ือตำยท่ีเกิดจำกเช้ือคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	 เป็นโรคท่ีท�ำให้

เกิดควำมเสียหำยทำงเศรษฐกิจต่ออุตสำหกรรมกำรเล้ียงไก่ในหลำยประเทศทัว่โลก	แต่ยงัไม่มีขอ้มลู

ท่ีสำมำรถอธิบำยกลไกในกำรเกิดโรคไดอ้ยำ่งชดัเจน	 ในอดีตนั้นมีขอ้มูลว่ำชีวพิษแอลฟำ	 (alpha-

toxin)	ท่ีสร้ำงจำกเช้ือแบคทีเรีย คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	เป็นปัจจยัส�ำคญัท่ีท�ำใหเ้กิดโรคล�ำไส้

อักเสบแบบเน้ือตำยในไก่	 ในปัจจุบันมีบำงรำยงำนกำรศึกษำท่ีพบว่ำ	 alpha-toxin	 ของเช้ือ																								

คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	 ไม่มีควำมสมัพนัธ์กบักำรเกิดโรคล�ำไสอ้กัเสบแบบเน้ือตำยในไก่	 จึง

ท�ำใหเ้กิดควำมสงสยัเก่ียวกบักำรเป็นปัจจยัหลกัท่ีท�ำใหเ้กิดโรคของ	 alpha-toxin	นอกจำกน้ียงัไดมี้

กำรคน้พบชีวพิษชนิดใหม่ท่ีเรียกวำ่	necrotic	enteritis	toxin	B (NetB)	ซ่ึงสำมำรถท�ำใหเ้กิดโรคล�ำไส้

อกัเสบแบบเน้ือตำยในไก่ได้	 และมีรำยงำนท่ีตรวจพบยีนท่ีควบคุมกำรสร้ำง	 NetB	 จำกเช้ือ																				

คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	 ท่ีแยกไดจ้ำกไก่ท่ีเกิดโรคล�ำไส้อกัเสบแบบเน้ือตำยมำกกว่ำเช้ือ												

คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	ท่ีแยกไดจ้ำกไก่ท่ีไม่เกิดโรคล�ำไสอ้กัเสบแบบเน้ือตำย	แสดงใหเ้ห็นวำ่	

NetB	 เป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีท�ำใหเ้กิดโรคล�ำไส้อกัเสบแบบเน้ือตำย	อยำ่งไรก็ตำมนกัวิจยับำงท่ำนได้

รำยงำนขอ้มูลท่ีขดัแยง้วำ่ในบำงคร้ังกต็รวจไม่พบ	NetB	จำกเช้ือคลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์	ท่ีแยก

ไดจ้ำกไก่ท่ีเกิดโรคล�ำไสอ้กัเสบแบบเน้ือตำย	ดงันั้นอำจจะยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ	ท่ีท�ำใหเ้กิดโรคดงักล่ำวได้

อีกซ่ึงควรมีกำรศึกษำเพิ่มเติมต่อไป
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บทน�ำ

 โรคล�าไส้อกัเสบแบบเน้ือตาย (necrotic enteritis) เป็นโรคท่ีท�าให้เกิดความเสียหายทาง

เศรษฐกิจต่ออุตสาหกรรมการเล้ียงไก่ เน่ืองจากตอ้งเสียคา่ใชจ่้ายในการใชส้ารตา้นจุลชีพเพ่ือการรักษา

โรคและไก่ป่วยมีอตัราการแลกเน้ือไม่ดี [1] แมว้า่การใชส้ารตา้นจุลชีพผสมในอาหารท่ีใชเ้ล้ียงไก่จะ
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มีส่วนช่วยลดอตัราการเกิดโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตาย แต่ในปัจจุบนัพบปัญหาการด้ือต่อสารตา้น

จุลชีพของเช้ือแบคทีเรียก่อโรคเพิ่มข้ึนทั้งในคนและไก่ ซ่ึงทั้งสองเหตุการณ์ดงักล่าวมีความสมัพนัธ์

กนัเน่ืองจากไก่ท่ีเล้ียงในระบบอุตสาหกรรมนั้นถูกน�ามาใชเ้ป็นอาหารของคน จึงมีโอกาสถ่ายทอด

เช้ือด้ือต่อสารตา้นจุลชีพจากไก่มาสู่คน มาตรการแกไ้ขปัญหาในหลายประเทศจึงไดมี้การยกเลิกการ

ผสมสารตา้นจุลชีพในอาหารท่ีใชเ้ล้ียงไก่ ผลกระทบท่ีตามมาคือพบอตัราการเกิดโรคล�าไส้อกัเสบ

แบบเน้ือตายเพิม่มากข้ึน นอกจากน้ีอาจมีปัจจยัโนม้น�าท่ีช่วยส่งเสริมใหเ้กิดโรคไดง่้ายข้ึน เช่น สภาพ

เปียกช้ืนของวสัดุรองพื้นท่ีใชเ้ล้ียงไก่ เซลลเ์ยือ่บุล�าไสถ้กูท�าลายจากการติดเช้ือบิด เป็นตน้ [2]  

 ชีวพิษ (toxin) ท่ีสร้างจากเช้ือแบคทีเรีย คลอสตริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ ชนิดเอ หรือซี (Clos-

tridium perfringens type A or C) เป็นสาเหตุหลกัของการเกิดโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตาย โดยปกติ

แลว้เช้ือ C. perfringens เป็นแบคทีเรียท่ีสามารถตรวจพบไดภ้ายในทางเดินอาหารของไก่ และภายใน

ส่ิงแวดลอ้มรอบๆ โรงเรือนเล้ียงไก่ [3] แต่เม่ือมีปัจจยัโนม้น�าท่ีเหมาะสมจะท�าใหเ้ช้ือก่อโรคได ้ซ่ึง

พบรายงานการเกิดโรคในสตัวปี์กหลายชนิด เช่น ไก่และไก่งวง เป็นตน้ อาการของโรคพบทั้งแบบ

แสดงอาการ (clinical disease) และแบบไม่แสดงอาการ (subclinical disease) ซ่ึงแบบแสดงอาการจะ

พบไก่ป่วยมีอาการซึม ไม่กินอาหาร ถ่ายเหลว และตายภายใน 2-3 ชัว่โมงภายหลงัแสดงอาการ ส่วน

แบบไม่แสดงอาการนั้นไก่ท่ีติดเช้ือจะพบอตัราการเจริญเติบโตต�่า และภายหลงัจากการผา่ซากจะพบ

จุดเน้ือตายภายในล�าไส ้ [4] พยาธิสภาพจากการติดเช้ือเกิดจากการเพิม่จ�านวนของเช้ืออยา่งมากภายใน

ล�าไสแ้ละมีการสร้างชีวพิษหลายชนิดออกมาท�าลายเยือ่บุล�าไส ้[5] 

 ในอดีตท่ีผา่นมาเช่ือกนัวา่ชีวพิษแอลฟา (alpha-toxin) เป็นปัจจยัส�าคญัท่ีท�าใหเ้กิดโรคล�าไส้

อกัเสบแบบเน้ือตาย [6,7] แต่จากการศึกษาของ Gholamiandekhordi et al. ในปีค.ศ. 2006 [8] พบวา่

ระดบัของ alpha-toxin ท่ีตรวจพบจากการเพาะเล้ียงเช้ือ C. perfringens ท่ีแยกไดจ้ากไก่ป่วยและไก่

ปกติไม่แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัรายงานของ Wilkie et al. ในปี ค.ศ. 2006 [9] ท่ีพบวา่ระดบัของ 

alpha-toxin ไม่สมัพนัธ์กบัความรุนแรงของรอยโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตาย นอกจากน้ียงัสอดคลอ้ง

กบัการศึกษาของ Keyburn et al. ในปีค.ศ. 2006 [10] ท่ีท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของยนี plc ซ่ึง

ควบคุมการสร้าง alpha-toxin ของเช้ือ C. perfringens โดยการเปล่ียนแปลงดงักล่าวจะท�าใหเ้ช้ือไม่

สามารถสร้าง alpha-toxin ได ้จากนั้นท�าการป้อนเช้ือใหไ้ก่เน้ือพนัธ์ุ Ross 308 พบวา่ไก่ท่ีไดรั้บเช้ือท่ี

ถูกท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของยนี plc มีรอยโรคไม่แตกต่างจากเช้ือปกติ แสดงใหเ้ห็นวา่ alpha-

toxin ไม่ใช่ปัจจยัหลกัท่ีท�าใหเ้กิดรอยโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตาย ภายหลงัจากรายงานดงักล่าวใน

ปีค.ศ. 2008 Keyburn et al. [11] ไดศึ้กษาเพิ่มเติมและสามารถแยก necrotic enteritis toxin B (NetB) 

ไดเ้ป็นคร้ังแรก ซ่ึงเป็นชีวพิษท่ีพบไดจ้ากเช้ือ C. perfringens ท่ีท�าให้เกิดโรคล�าไส้อกัเสบแบบ           

เน้ือตาย ดงันั้น NetB น่าจะเป็นอีกปัจจยัหน่ึงท่ีส�าคญัท่ีท�าใหเ้กิดโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตายในไก่
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ลกัษณะทำงโมกลุของ NetB

 การคน้พบ NetB คร้ังแรกนั้นเกิดจากการศึกษาความสามารถในการก่อโรคของเช้ือ C. per-

fringens สายพนัธ์ุ EHE-NE18 ท่ีท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของยนี plc ซ่ึงควบคุมการสร้าง alpha-

toxin แต่พบวา่เช้ือดงักล่าวยงัสามารถท�าใหเ้กิดโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตายได ้ซ่ึงต่อมาไดแ้ยก NetB 

ซ่ึงเป็นชีวพิษชนิดใหม่ท่ีมีคุณสมบติัในการท�าลายเยือ่หุม้เซลลท่ี์เป็นสารประกอบของฟอสเฟตและ

ไขมนั (phospholipid membrane) ท�าใหเ้กิดการเคล่ือนผา่นเซลลข์องสารท่ีมีประจุ เช่น Na+, Cl- และ 

Ca2+ เป็นตน้ [12] NetB เป็นโปรตีนท่ีมีขนาดประมาณ 33 kDa จดัเป็น pore forming toxin ประกอบ

ดว้ยกรดอะมิโนจ�านวน 323 กรดอะมิโน จากการวิเคราะห์ความเหมือนกรดอะมิโนของ NetB กบั  

โปรตีนอ่ืนๆ พบวา่มีความแตกต่างจากชีวพิษหรือโปรตีนท่ีสร้างจากแบคทีเรียอ่ืนๆ ท่ีเคยมีรายงาน 

โดยมีความเหมือนร้อยละ 38 กบั  beta-toxin ของเช้ือ C. perfringens ร้อยละ 29 กบั hemolysin II ของ

เช้ือบาซิลลสั ซีเรียส (Bacillus cereus) ร้อยละ 30 กบั hemolysin precursor ของเช้ือสตาฟิโลคอคคัส 

ออเรียส (Staphylococcus aureus) [11] ร้อยละ 40 กบั δ-toxin ของเช้ือ C. perfringens และร้อยละ 27 

กบั cytotoxin K ของเช้ือ B. cereus [12] นอกจากน้ีเม่ือน�าล�าดบัทางพนัธุกรรมของ NetB ไปวเิคราะห์

เพือ่หาความสมัพนัธ์ทางววิฒันาการร่วมกบัชีวพษิของเช้ือแบคทีเรียอ่ืนๆ ผลพบวา่ NetB มีวฒันาการ

ใกลเ้คียงกบั beta-toxin ของเช้ือ C. perfringens แต่เม่ือน�าขอ้มูลดงักล่าวมาประกอบกบัร้อยละความ

เหมือนของล�าดบัทางพนัธุกรรมแลว้พบวา่ชีวพษิทั้ง 2 ชนิดน้ีมีความเหมือนกนัไม่มากนกัดงันั้น NetB 

จึงไม่น่าจะจดัอยูใ่นกลุ่มเดียวกบั beta-toxin [11]   

กำรตรวจพบยนีทีค่วบคุมกำรสร้ำง NetB กบักำรเกดิโรคล�ำไส้อกัเสบแบบเนือ้ตำย

 การปรากฏของยนีท่ีควบคุมการสร้าง NetB ของเช้ือ C. perfringens มีความสมัพนัธ์กบัการ

เกิดโรค ล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตาย จากรายงานของ Keyburn et al. ในปีค.ศ. 2008 [11] พบวา่เช้ือ C. 

perfringens จ�านวน 14 สายพนัธ์ุจาก 18 สายพนัธ์ุท่ีแยกไดจ้ากไก่ท่ีป่วยเป็นโรคล�าไส้อกัเสบแบบ 

เน้ือตาย มีการตรวจพบยนีท่ีควบคุมการสร้าง NetB ส่วนเช้ือ C. perfringens จ�านวน 32 สายพนัธ์ุท่ี

ไม่ท�าใหเ้กิดโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตาย รวมทั้งเช้ือ C. perfringens type A, B, C และ D ท่ีแยกได้

จากโค แกะ สุกร และคน ตรวจไม่พบยนีท่ีควบคุมการสร้าง NetB  ผลการศึกษาดงักล่าวมีความแตก

ต่างในรายละเอียดบางอยา่งกบัรายงานของ Martin and Smyth ในปีค.ศ. 2009 [13] ท่ีท�าการตรวจ

วเิคราะห์เช้ือ C. perfringens type A ท่ีแยกไดจ้ากไก่และโคในสหรัฐอเมริกา ผลการศึกษาพบวา่เช้ือ 

C. perfringens ท่ีแยกไดจ้�านวน 104 สายพนัธ์ุ ตรวจพบยนีท่ีควบคุมการสร้าง NetB จ�านวน 15 สาย

พนัธ์ุ (14.4%) ซ่ึง C. perfringens จ�านวน 1 สายพนัธ์ุ ท่ีตรวจพบยนีท่ีควบคุมการสร้าง NetB นั้น เป็น

เช้ือท่ีแยกไดจ้ากโค ส่วนอีก 14 สายพนัธ์ุ นั้น แยกไดจ้ากไก่ โดยในจ�านวนน้ีมีเพียง 7 สายพนัธ์ุ ท่ีแยก

ไดจ้ากไก่ท่ีเป็นโรคล�าไส้อกัเสบแบบเน้ือตาย จากการศึกษาน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ยนีท่ีควบคุมการสร้าง 
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NetB มีการปรากฏใน C. perfringens type A ท่ีแยกไดจ้ากสตัวช์นิดอ่ืนนอกจากไก่ รวมทั้งยนีดงักล่าว

ยงัมีการปรากฏในเช้ือ C. perfringens type A ทั้งในไก่ท่ีเป็นโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตายและไก่ปกติ 

 ในปีค.ศ. 2010 Abildgaard et al. [14] ไดท้ �าการตรวจหายนีท่ีควบคุมการสร้าง NetB จากเช้ือ 

C. perfringens type A ท่ีแยกไดจ้ากไก่ พบวา่มีอตัราการปรากฏของยนีท่ีควบคุมการสร้าง NetB ร้อย

ละ 61 และ 52 ในเช้ือ C. perfringens type A ท่ีแยกไดจ้ากไก่ปกติและไก่ท่ีเป็นโรคล�าไสอ้กัเสบแบบ

เน้ือตายตามล�าดบั อยา่งไรกต็ามเม่ือวเิคราะห์ความสามารถของเช้ือดงักล่าวในการสร้าง NetB ในหอ้ง

ปฏิบติัการแลว้พบวา่มีเพยีงร้อยละ 29 ของเช้ือท่ีแยกไดจ้ากไก่ปกติมีความสามารถในการสร้าง NetB 

ไดใ้นหอ้งปฏิบติัการ ในขณะท่ีร้อยละ 93 ของเช้ือท่ีแยกไดจ้ากไก่ท่ีเป็นโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตาย 

มีความสามารถในการสร้าง NetB ไดใ้นหอ้งปฏิบติัการ ส�าหรับอตัราการปรากฏของยนีท่ีควบคุมการ

สร้าง NetB มีร้อยละของการพบในเช้ือ C. perfringens type A ท่ีแยกไดจ้ากไก่ท่ีเป็นโรคล�าไสอ้กัเสบ

แบบเน้ือตาย มากกวา่เช้ือท่ีแยกไดจ้ากไก่ปกตินั้นสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ Keyburn et al. ในปีค.ศ. 

2010 [15] ซ่ึงท�าการตรวจหายนีท่ีควบคุมการสร้าง NetB จากเช้ือ C. perfringens type A จ�านวน 99 

สายพนัธ์ุ ท่ีแยกไดจ้ากไก่ในประเทศออสเตรเลีย เบลเยยีม เดนมาร์ก และแคนาดา ผลการศึกษาพบ

วา่มีอตัราการปรากฏของยนีท่ีควบคุมการสร้าง NetB ร้อยละ 71 และ  4 ในเช้ือ C. perfringens type 

A ท่ีแยกไดจ้ากไก่ท่ีเป็นโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตายและไก่ปกติตามล�าดบั

บทบำทของชีวพษิ NetB ในกำรท�ำให้เกดิโรคล�ำไส้อกัเสบแบบเนือ้ตำย

 ความสามารถในการท�าใหเ้กิดโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตาย ของ NetB นั้นยนืยนัไดจ้ากการ

ทดลองของ Keyburn et al. ในปีค.ศ. 2008 [11] ท่ีท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของยนีท่ีควบคุมการสร้าง 

NetB ของเช้ือ C. perfringens ซ่ึงท�าใหเ้ช้ือดงักล่าวจะไม่สามารถสร้าง NetB ได ้จากนั้นท�าการป้อน

เช้ือดงักล่าวใหไ้ก่เน้ือพนัธ์ุ Ross 308 พบวา่ไก่ท่ีไดรั้บเช้ือท่ีถูกท�าใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงของยนีท่ี

ควบคุมการสร้าง NetB ไม่มีรอยโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตาย ต่างจากเช้ือปกติท่ีสามารถท�าใหเ้กิด

โรคล�าไส้อกัเสบแบบเน้ือตายได ้ สอดคลอ้งกบัการทดสอบความสามารถในการก่อโรคของเช้ือ C. 

perfringens ท่ีมียนีท่ีควบคุมการสร้าง NetB ในไก่เน้ือสายพนัธ์ุ Ross 308 ในหอ้งทดลองของ Keyburn 

et al. ในปี ค.ศ. 2010 [15] ซ่ึงมีขั้นตอนการกระตุน้ใหเ้กิดโรคโดยการใหอ้าหารท่ีมีระดบัโปรตีนร้อย

ละ 20 ตั้งแต่ไก่อาย ุ1 วนั เป็นระยะเวลา 13 วนั จนกระทัง่ไก่อายไุด ้14 วนั กใ็หอ้าหารท่ีมีส่วนผสม

ของปลาป่นร้อยละ 50 จากนั้นเม่ือไก่อาย ุ20 และ 21 วนั ท�าการป้อนเช้ือ C. perfringens ขนาด 109 

ถึง 1010colony forming unit (CFU) ผลการศึกษาพบวา่เช้ือ C. perfringens ทั้ง 11 สายพนัธ์ุท่ีมียนีท่ี

ควบคุมการสร้าง NetB ท�าใหไ้ก่ท่ีไดรั้บเช้ือมีรอยโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตาย ส่วนไก่ท่ีไดรั้บเช้ือ 

C. perfringens ทั้ง 7 สายพนัธ์ุท่ีไม่มียนีท่ีควบคุมการสร้าง NetB ไม่พบหรือมีการเกิดรอยโรคล�าไส้

อกัเสบแบบเน้ือตาย เพียงเลก็นอ้ยเท่านั้น เช่นเดียวกบัผลการศึกษาของ Smyth and Martin ในปีค.ศ. 
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2010 [16] ท่ีท�าการศึกษาความสามารถในการท�าใหเ้กิดโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตายในไก่ของเช้ือ 

C. perfringens ท่ีมียนีท่ีควบคุมการสร้าง NetB โดยพบวา่เช้ือ C. perfringens ทั้ง 5 สายพนัธ์ุท่ีมียนีท่ี

ควบคุมการสร้าง NetB และเป็นเช้ือท่ีแยกไดจ้ากไก่ท่ีเป็นโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตายสามารถท�าให้

เกิดรอยโรคในไก่ทดลองได ้รวมทั้งเช้ือ C. perfringens จ �านวน 1 สายพนัธ์ุท่ีมียนีท่ีควบคุมการสร้าง 

NetB ซ่ึงเป็นเช้ือท่ีแยกไดจ้ากไก่ปกติและเช้ือ C. perfringens จ �านวน 1 สายพนัธ์ุท่ีมียนีท่ีควบคุมการ

สร้าง NetB ซ่ึงเป็นเช้ือท่ีแยกไดจ้ากโค กส็ามารถท�าใหเ้กิดรอยโรคในไก่ทดลองไดเ้ช่นกนั ส่วนเช้ือ 

C. perfringens จ �านวน 5 สายพนัธ์ุท่ีไม่มียนีท่ีควบคุมการสร้าง NetB นั้นไม่สามารถท�าใหเ้กิดรอย

โรคในไก่ทดลอง

วจิำรณ์และสรุป

 การคน้พบชีวพิษ NetB ท่ีเกิดจากเช้ือ C. perfringens ไดช่้วยใหมี้การศึกษาและสร้างองค์

ความรู้เพื่อใหมี้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการเกิดโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตายในไก่มากข้ึน ท่ีส�าคญัผูค้น้

พบไดบ่้งช้ีวา่ NetB นั้นเป็นปัจจยัหลกัท่ีท�าใหเ้กิดโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตายในไก่ นอกจากน้ียงั

พบวา่จะตรวจพบยนีท่ีควบคุมการสร้าง NetB ไดเ้ฉพาะจากเช้ือ C. perfringens ท่ีแยกไดจ้ากไก่ท่ีเป็น

โรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตายเท่านั้น [11] แต่ในการศึกษาต่อๆ มาพบวา่สามารถตรวจพบการปรากฏ

ของยนีท่ีควบคุมการสร้าง NetB ในเช้ือ C. perfringens ไดท้ั้งเช้ือท่ีแยกไดจ้ากไก่ปกติและเช้ือท่ีแยก

ไดจ้ากไก่ท่ีป่วยเป็นโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตาย รวมทั้งยงัพบวา่ในเช้ือ C. perfringens บางสายพนัธ์ุ

ท่ีแยกไดจ้ากไก่ท่ีป่วยเป็นโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตายนั้นไม่มีการปรากฏของยนีท่ีควบคุมการสร้าง 

NetB [13, 14, 15] แสดงใหเ้ห็นวา่การเกิดโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตายในไก่อาจเกิดจากปัจจยัอ่ืนๆ 

ของเช้ือ C. perfringens ไดอี้กดว้ย ซ่ึงสาเหตุดงักล่าวเกิดจากความหลากหลายทางสายพนัธ์ุของเช้ือ 

C. perfringens และเช้ือ C. perfringens แต่ละสายพนัธ์ุอาจสร้างชีวพิษท่ีท�าใหเ้กิดโรคล�าไสอ้กัเสบ

แบบเน้ือตายไดแ้ตกต่างกนั [17] ส่วนการตรวจพบยนีท่ีควบคุมการสร้าง NetB ในเช้ือ C. perfringens 

ท่ีแยกไดจ้ากไก่ปกตินั้น อาจเกิดจากความสามารถในการสร้างชีวพิษของเช้ือแต่ละสายพนัธ์ุมีความ

แตกต่างกนั ซ่ึงบางสายพนัธ์ุอาจสร้างชีวพิษไดไ้ม่เพียงพอท่ีจะท�าใหเ้กิดรอยโรค [16] รวมทั้งการ

ท�าใหเ้กิดรอยโรคท่ีรุนแรงนั้นอาจจะมีปัจจยัท่ีส่งเสริมใหค้วามรุนแรงของชีวพิษเพิม่ข้ึน [14] นอกจาก

น้ีการศึกษาพยาธิก�าเนิดของการเกิดโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตายในไก่โดย Olkowski et al. ในปีค.ศ. 

2008 [18] พบวา่การตายของเซลลเ์ยือ่บุล�าไสจ้ะเร่ิมพบบริเวณดา้นขา้งและดา้นล่างของเซลล ์ในขณะ

ท่ีดา้นบนของเซลลจ์ะยงัปกติ แมว้า่จะเขา้สู่ระยะท่ีมีการตายอยา่งมากของเซลลแ์ลว้ก็ตาม แสดงให้

เห็นวา่การตายของเซลลเ์ยือ่บุล�าไสเ้ป็นผลท่ีเกิดจากการถูกท�าลายของชั้น laminar propia, extracel-

lular matrix และ intercellular junction โดยมีความเก่ียวขอ้งกบัชีวพิษหลายชนิดท่ีสร้างจาก C. per-

fringens และมีคุณสมบติัในการท�าลายคอลลาเจนไดดี้ ดงันั้นการตายของเซลลเ์ยือ่บุล�าไสใ้นระยะเร่ิม
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แรกของไก่ท่ีเป็นโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตายจึงมีความเก่ียวขอ้งกบัชีวพิษท่ีมีความสามารถในการ

ท�าลายโปรตีน จากขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่ NetB เป็นปัจจยัหน่ึงท่ีท�าใหเ้กิดโรคล�าไส้

อกัเสบแบบเน้ือตายในไก่ อยา่งไรกต็ามอาจยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีสร้างจากเช้ือ C. perfringens ซ่ึงเก่ียวขอ้ง

กบัการเกิดโรคล�าไสอ้กัเสบแบบเน้ือตายท่ีจะตอ้งมีการศึกษาต่อไปอีกในอนาคต
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