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ผลการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน p38 MAPK ในโมเดลหนูทไี่ ด้ รับควันบุหรี่ชนิดทีผ่ ่ านไส้ กรอง
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การศึ กษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน p38 MAPK ในโมเดลหนู แรท ที่ ได้รับ
ควันบุหรี่ ชนิดที่ผา่ นไส้กรองและไม่ผา่ นไส้กรอง โดยทาการศึกษา 2 ช่วงระยะเวลาคือ ระยะเฉี ยบพลัน (7วัน) และระยะ
กึ่งเฉี ยบพลัน (14วัน) โดยแบ่งหนูในแต่ละช่วงเวลาออกเป็ น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มควบคุม (ได้รับอากาศปกติ) กลุ่มได้รับ
ควันบุหรี่ ชนิ ดไม่ผ่านไส้กรอง และกลุ่มได้รับควันบุหรี่ ที่ผ่านไส้กรอง เมื่อสิ้ นสุ ดระยะการทดลอง ทาการการุ ณยฆาต
เพื่อศึ กษาผลการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิ วิทยาของปอดและการแสดงออกของโปรตีน p38 MAPK ผลการศึ กษาพบว่า
ควันบุ หรี่ ท้ งั ชนิ ดที่ ผ่านไส้กรองและไม่ผ่านไส้กรอง ต่างส่ งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านพยาธิ วิทยาในระบบ
ทางเดิ นหายใจให้มีแนวโน้มการอักเสบเพิ่มขึ้น มีการเปลี่ยนรู ปแบบของอิพิทีเลียลเซลล์ในหลอดลมและมีการเพิ่ม
จานวนขึ้นของอิพีทีเลียลเซลล์รอบท่อลมปอด ร่ วมกับการแสดงออกของโปรตีน p38 MAPK ที่เพิ่มมากขึ้นทั้งสองกลุ่ม
การทดลอง โดยกลุ่มที่ ไม่ผ่านไส้กรองจะแสดงออกเพิ่มขึ้นในระยะเฉี ยบพลัน และกลุ่มที่ ผ่านไส้กรองจะแสดงออก
เพิ่มขึ้นในระยะกึ่งเฉี ยบพลันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) ซึ่ งบ่งชี้ได้วา่ การได้รับควันบุหรี่ ท้ งั สองชนิดต่างส่งผล
ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ซ่ ึงเป็ นการตอบสนองที่สอดคล้องกับโมเดลในการเกิดโรคถุงลมโป่ งพองในระยะ
แรกเริ่ มที่ทาการศึกษาวิจยั
ABSTRACT
The aim of this study was to investigate the alterations of p38 MAPK in acute and subacute cigarette smoke
exposure with filter and without filter on rat model. Male Wistar rats were randomly divided into 6 groups; which
allocated on 7 days or 14 days and then subdivided in control, without filter and filter groups. At the end of the
experiment, the animals were euthanized and collected both lungs to estimate the histopathological changes and p38
MAPK protein expression. The results suggested that not only the histopathology significantly increased of tracheal
squamous cell metaplasia, peribronchiolar epithelial cells proliferation and increased a trend of lung parenchymal
inflammation but also p38 MAPK signaling was significantly (p<0.05) elevated in cigarette smoking without filter
group and cigarette smoking with filter group on 7 days and 14 days respectively. Consequently, both types of cigarette
smoking resulted in changes in the cellular level, which corresponded to the pattern of emphysema model in the early
phase of our study.
คาสาคัญ: การรมควันบุหรี่ โปรตีน p38 แมพไคเนส หนูวสิ ต้าแรท
Keywords: Cigarette smoke exposure, p38 mitogen-activated protein kinase, Wistar rat
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บทนา
ในปั จจุบนั ควันบุหรี่ เป็ นสาเหตุหลักที่ ทาให้มีอตั ราการตายเพิ่มขึ้นจากโรคในระบบทางเดิ นหายใจ ซึ่ งพบ
อัตราการตายเป็ นลาดับต้นๆของโลก ทาให้สมาคมสุ ขภาพปอดแห่ งสหรัฐอเมริ กา (American lung association, 2010)
ได้ทาการศึกษาองค์ประกอบของบุหรี่ พบว่าบุหรี่ มีส่วนประกอบของสารเคมีต่างๆมากกว่า 7,000 ชนิ ด กว่า 70 ชนิ ด
พบว่ามีความเกี่ ยวข้องเป็ นสารพิษและสารก่อมะเร็ ง (Center for disease control and prevention, 2010) และบางชนิ ด
เกี่ ยวข้องกับการเกิ ดพยาธิ สภาพต่างๆในมนุษย์ ได้แก่ ภาวะการอักเสบของท่อทางเดินหายใจ (airway inflammation)
น าไปสู่ ก ารเกิ ด โรคปอดอุ ด กั้น เรื้ อรั ง (Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD), โรคหลอดเลื อ ดแดงแข็ง
(atherosclerosis) และความผิดปกติต่างๆที่สมั พันธ์กบั อายุที่เพิ่มมากขึ้น (age-related disorder) (Umesh et al., 2013) โดย
ควันบุหรี่ สามารถแพร่ เข้าสู่ ร่างกายได้หลักๆ 2 ทางคือ จากการสู บ บุหรี่ โดยตรง และการได้รับ ควันจากผูท้ ี่ สูบบุ หรี่
(Nemmar et al., 2012) ทั้งนี้เมื่อร่ างกายได้รับควันบุหรี่ จะมีปฏิกิริยาการตอบสนองผ่านการส่งสัญญาณกันระหว่างเซลล์
ในรู ปแบบที่มีความซับซ้อน ซึ่ งพบว่าการส่ งสัญญาณระหว่างกันภายในเซลล์ชนิ ดหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับควันบุหรี่
คื อ Mitogen activated protein kinase (MAPK) ซึ่ ง สามารถแบ่ ง ได้เ ป็ นสามกลุ่ ม ใหญ่ ๆ ได้แ ก่ extracellular regulated
kinase (ERK), c-Jun N-terminal kinase (JNK)และ p38 ในการศึ ก ษานี้ สนใจการเปลี่ ย นแปลงของโปรตี น p38 ที่
ประกอบด้วย 4 isoforms ได้แก่ α, β, γ และ δ ซึ่งพบว่า alpha isoform เป็ นรู ปแบบที่นิยมทาการศึกษาเนื่องจากมีการ
แสดงออกในเซลล์หลากหลายชนิ ด และสามารถถู ก กระตุ ้น ได้จากปั จจัย ต่า งๆ เช่ น สารกระตุ ้น การอัก เสบ และ
สภาพแวดล้อมที่ ทาให้เซลล์เกิ ดสภาวะเครี ยด (Lee et al., 2000) จึ งมีการศึ กษาเกี่ ยวกับ ระดับตั้งต้นของโปรตีน p38
MAPK ใน alveolar macrophages พบว่าในกลุ่มผูท้ ี่ สูบบุหรี่ มีมากกว่าในกลุ่มผูท้ ี่ ไม่สูบบุหรี่ ในขณะที่ ERKและJNK
กลับไม่แตกต่างกัน (Mochida-Nishimura et al., 2001) และมีการทดลองในหนูเม้าส์ก่อนหน้านี้ พบว่า โปรตีน p38 ใน
ปอดของหนูเม้าส์สามารถถูกกระตุน้ ด้วยควันบุหรี่ ได้ท้ งั ในระยะเฉี ยบพลัน (5วัน) และในระยะเรื้ อรัง (6 เดือน) ร่ วมกับ
การเพิ่มขึ้ นของการอักเสบ การเกิ ด apoptosis และเกิ ดการบาดเจ็บของ DNA จากกระบวนการออกซิ เดชั่น อี กทั้ง
สามารถถู ก ยับ ยั้ง ได้ด้วยด้วย p38 inhibitor ในระยะเฉี ย บพลัน จึ ง แสดงให้เ ห็ น ได้ว่า p38 MAPK เป็ นอี ก โมเลกุล
เป้ า หมายหนึ่ งในกระบวนการสื่ อ สารของเซลล์ ที่มี ส่ ว นส าคัญ จากการตอบสนองต่ อควัน บุ หรี่ ที่จะทาให้เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆขึ้นในปอด (Marumo et al., 2014) ดังนั้นการออกแบบการทดลองโดยเปรี ยบเทียบการได้รับควันบุหรี่
ชนิดที่ผา่ นไส้กรองและชนิดที่ไม่ผา่ นไส้กรอง ซึ่งเลือกใช้โมเดลหนูที่ได้รับควันบุหรี่ เพื่อเหนี่ยวนาให้เกิดโรคถุงลมโป่ ง
พองจึงเป็ นโมเดลที่เหมาะสมและน่าสนใจในการศึกษาดูผลการเปลี่ยนแปลงต่างๆจากการได้รับควันบุหรี่ ท้ งั สองแบบที่
เกิดขึ้นในปอดเพื่อเลียนแบบพฤติกรรมการได้รับควันบุหรี่ ในมนุษย์ในระยะแรกเริ่ มก่อนการนาไปสู่การเกิดโรคได้
วัตถุประสงค์ การวิจยั
การศึ กษาครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาผลการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน p38 MAPK ในโมเดลหนู แรทที่
ได้รับควันบุหรี่ ชนิดที่ผา่ นไส้กรองและไม่ผา่ นไส้กรองในระยะเฉี ยบพลันและระยะกึ่งเฉี ยบพลัน
วิธีการวิจยั
สัตว์ ทดลอง
หนู แรท สายพันธุ์ Wistar เพศผู ้ อายุ 6-8 สัปดาห์ น้ าหนัก 200-250 กรัม จานวน 24 ตัว ถูกนาเข้ามาจากศูนย์
สัตว์ทดลองแห่ งชาติ มหาวิทยาลัยมหิ ดล ซึ่ งผ่านกระบวนการตรวจสอบและอนุมตั ิจากคณะกรรมการกากับดูแลการ
เลี้ยงและใช้สัตว์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เลขที่อนุมตั ิโครงการ 009/2559 หนูแรทจะถูกเลี้ยงไว้ใน
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กรงสแตนเลสกรงละประมาณ 3 ตัว ที่อุณหภูมิ 25˚C โดยควบคุมให้มีแสงสว่างวันละ 12 ชัว่ โมงต่อวัน ให้อาหารเม็ด
สาเร็ จรู ปและน้ า reverse osmosis ที่ผสมคลอรี นความเข้มข้น 5-6 ppm อย่างไม่จากัด
แผนการทดลองและอุปกรณ์ การรมควันบุหรี่
สาหรับการทดลองรมควันบุหรี่ หนูแรททั้งหมด 24 ตัวถูกสุ่มแบ่งออกเป็ น 6 กลุ่มอย่างสุ่ม กลุ่มละ 4 ตัว ดังนี้
กลุ่ม 7 วัน (ระยะฉัยบพลัน)ได้แก่1) กลุ่มควบคุม 2) กลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่ ชนิ ดผ่านไส้กรอง 3) กลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่
ชนิ ดไม่ผ่านไส้กรองและกลุ่ม 14 วัน (ระยะกึ่งเฉี ยบพลัน) ได้แก่4) กลุ่มควบคุม 5) กลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่ ชนิ ดผ่านไส้
กรอง 6) กลุ่มที่ ได้รับควันบุหรี่ ชนิ ดไม่ผ่านไส้กรอง ซึ่ งหนู ท้ งั 6 กลุ่มไม่มีความแตกต่างกันก่อนทาการทดลอง โดย
อุปกรณ์ที่ใช้ในการรมควันจะประกอบด้วย 5 ส่ วนหลักคือ ฐานรองบุหรี่ และขี้เถ้า กล่องเก็บควันบุหรี่ สายนาควันบุหรี่
เครื่ องดูด-พ่นควันบุหรี่ และกล่องรมควันสาหรับใส่หนูทดลอง ดังแสดงในรู ปที่ 1

รู ปที่ 1 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้ในการรมควันบุหรี่
ขั้นตอนการรมควันบุหรี่
การรมควันหนู กลุ่มที่ ได้รับควันบุหรี่ ชนิ ดที่ผ่านไส้กรอง จะมีขอ้ ต่อไว้สาหรับบรรจุไส้กรองของมวนบุหรี่
นั้นๆส่ วนหนูกลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่ ชนิดที่ไม่ผา่ นไส้กรองจะไม่มีการใส่ ไส้กรองตรงข้อต่อเพื่อให้ควันบุหรี่ เข้าผ่านท่อ
ไปยังตัวหนูได้โดยตรง ซึ่งเป็ นการเลียนแบบการได้รับควันบุหรี่ ท้ งั สองชนิดตามลาดับ การทดลองจะเริ่ มจากการนาหนู
ใส่ ลงไปในกล่องรมควันจากนั้นจุดบุหรี่ ที่อยู่ในฐานรองบุหรี่ แล้วครอบด้วยกล่องเก็บควันเพื่อกักและเก็บควันบุหรี่
จากนั้นเปิ ดเครื่ องดูด-พ่นควันบุหรี่ ดว้ ยอัตราเร็ วคงที่ที่ 12 V เพื่อดูดควันบุหรี่ จากที่เก็บควันผ่านไปยังกล่องรมควัน โดย
ใช้บุหรี่ 6 มวน/วัน/ตัว บุหรี่ หนึ่ งมวนจะมีอตั ราการเผาไหม้อยูท่ ี่ 10-15 นาที โดยหนูจะถูกรมควันอยูใ่ นกล่องเป็ นเวลา
20 นาที/ครั้ง/ตัว แบ่งเป็ น 2 ช่วงเวลาคือช่วงแรกเริ่ มเวลา 10.00 น.และช่วงที่สองเริ่ ม 14.00 น.เป็ นเวลา 7 วันและ 14 วัน
ตามลาดับ สาหรับกลุ่มควบคุม หนูจะได้รับอากาศปกติที่อุณหภูมิหอ้ ง
การศึกษาทางพยาธิวทิ ยา
ในวัน ที่ 8 และ 15 หลัง จากการศึ ก ษา ท าการุ ณ ยฆาตโดยการฉี ด สาร sodium pentobarbital เกิ น ขนาด
(>100mg/kg) ทางช่องท้อง จากนั้นทาการเก็บชิ้นเนื้อจากหลอดลมและปอดข้างซ้าย โดยคงสภาพของชิ้นเนื้อด้วย 10%
neutral buffered formalin แล้วเข้าสู่ กระบวนการเตรี ยมบล็อกพาราฟิ นต่อไป เพื่อศึกษาการเกิดพยาธิ สภาพในปอด และ
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เก็บชิ้นเนื้ อจากปอดข้างขวา เก็บในไนโตรเจนเหลว แล้วย้ายไปเก็บรักษาในตูเ้ ย็นที่มีอุณหภูมิ -80 ºC เพื่อทาการศึกษา
การแสดงออกของโปรตีน p38 ที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณภายในเซลล์ในขั้นตอนต่อไป
นาชิ้นเนื้ อที่ได้จากการคงสภาพประมาณ 24-48 ชัว่ โมง ไปผ่านกระบวนต่างๆกระทัง่ ถึงขั้นฝังพาราฟิ นจนได้
เป็ นบล็อกพาราฟิ น ทาการตัดชิ้นเนื้อที่อยูใ่ นบล็อกพาราฟิ น ให้มีความหนาขนาด 4 ไมครอน จากนั้นศึกษาการเกิดพยาธิ
สภาพในปอด จากการย้อ มชิ้ น เนื้ อ ด้ว ยวิธี hematoxylin และ eosin (Dogan et al., 2011) โดยมี ต ัว ชี้ ว ดั ดัง นี้ tracheal
epithelial cell proliferation, peribronchiolar epithelial cell proliferation, lung parenchymal infiltration เพื่อเป็ นตัวบ่ งชี้
การเกิ ด พยาธิ ส ภาพในการศึ ก ษานี้ ซึ่ ง วิเ คราะห์ ข ้อ มู ล ที่ ไ ด้แ บบ semi-quantitative scale ก าหนดให้ 0=ไม่ พ บการ
เปลี่ยนแปลง, 1=มีการเปลี่ยนแปลงในระดับน้อย, 2=มีการเปลี่ยนแปลงในระดับปานกลาง, 3=มีการเปลี่ยนแปลงใน
ระดับ มาก และ4=มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในระดับ รุ น แรง ส าหรั บ การประเมิ น tracheal epithelial cell proliferation,
peribronchiolar epithelial cell proliferation และlung parenchymal infiltration ให้คะแนนจากการพบการเปลี่ ยนแปลง
ของเซลล์ ดังเกณฑ์ในตารางที่ 1 โดยที่ lung parenchymal infiltration ให้คะแนนจากเปอร์ เซ็นต์การแทรกผ่านของเซลล์
อักเสบ leukocytes และ neutrophils นาค่าที่ ได้มาคานวณเป็ นค่าเฉลี่ ยจากคะแนนรวมการสุ่ ม ภาพตัวอย่าง 5 ภาพที่
กาลังขยาย 40x ต่อหนึ่งตัวอย่าง ซึ่งแปลผลโดยนักพยาธิวทิ ยาที่ไม่ทราบข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างมาก่อน
ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินผลทางพยาธิวทิ ยา
ลักษณะทางพยาธิวทิ ยา

0: ไม่พบการ
เปลี่ยนแปลง

1: น้อย

2: ปานกลาง

3: มาก

4: รุ นแรง

คะแนน
ไม่พบการ Squamous cell S2 met +
เปลี่ยนแปลง metaplasia hyperplasia
(S2 met)

-

การเปลี่ยนแปลงของ
อิพิทีเลียลเซลล์รอบ
หลอดลม

-

การเพิม่ จานวนของ
อีพิทีเลียลเซลล์รอบ
ท่อลมปอด

0%

-

การอักเสบในเนื้อเยือ่ ปอด

0%

S2 met +
S2 met + hyperplasia+
hyperplasia+ Diffuse+
diffuse inflammation

1-24%

25-50%

51-74%

75-100%

Injury
1-24% of
field

Injury
25-50% of
field

Injury
51-74% of
field

Injury
75-100% of
field

(ดัดแปลงจาก Dogan et al., 2011)
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ขั้นตอนการสกัดโปรตีน
นาชิ้นเนื้อของปอดข้างขวาที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ -80 ºC ตั้งทิ้งไว้บนน้ าแข็งที่อุณหภูมิหอ้ งเพื่อลดอุณหภูมิชิ้น
เนื้อลงจากนั้นบดให้ละเอียดด้วยวิธีโฮโมจิไนเซชัน โดยสกัดโปรตีนด้วย Tissue Protein Extraction Reagent (T-PER)
(Thermo Scientific, USA) ในอัตราส่วน 1:20 น้ าหนักชิ้นเนื้อเป็ นมิลลิกรัมต่อน้ ายาสกัดเป็ นมิลลิลิตร จากนั้นนาไปปั่ น
ด้วยเครื่ องปั่ นเหวีย่ งความเร็ วสูงที่ 10,000 xg เป็ นเวลา 5 นาที แล้วเก็บส่วนใสที่ได้ไว้ที่อุณหภูมิ -80 ºC เพื่อทาการศึกษา
ในขั้นตอนต่อไป
การศึกษาการแสดงออกของโปรตีน p38 MAPK ด้ วยวิธี Western blot
นาส่ วนใสของโปรตี นที่ ได้สกัดไว้แล้วมาศึ กษาการแสดงออกของโปรตี นที่ เกี่ ยวข้องกับการส่ งสัญญาณ
ภายในเซลล์ ได้แก่ p38 และ phosphorylated-p38 ซึ่ งเปรี ยบเที ยบการแสดงออกของโปรตี นดังกล่าวด้วยอัตราส่ วน
ระหว่างการเกิดปฏิกิริยา phosphorylation กับ dephosphorylation (total) โดยใช้ปริ มาณโปรตีนจากกลุ่มตัวอย่างที่ 50 µg
เท่าๆกันจากทุกตัวอย่าง นามารันบนเจลอิเล็กโตรโฟเรซิสด้วย 10% SDS-PAGE แล้วทาการย้ายโปรตีนจากเจลมาอยูบ่ น
PVDF เมมเบรน บล็อ กโปรตี น ที่ ไ ม่ จาเพาะด้ว ย 1%Bovine serum albumin ค้า งคื น จากนั้น น าเมมเบรนมาบ่ มด้วย
primary antibody (rabbit p-p38, t-p38 and β-actin, Cell Signaling Technology) เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง ล้างเมมเบรนด้วย
PBST (1XPhosphate buffer saline with 0.1%Tween20) pH 7.4 จ านวน 3 ครั้ งครั้ งละ 10 นาที บ่ ม ต่ อ ด้ว ย secondary
antibody (anti-rabbit IgG HRP linked, Cell Signaling Technology) เป็ นเวลาอีก 1 ชัว่ โมง จากนั้นล้างด้วย PBST เช่นเดิม
จานวน 6 ครั้งครั้งละ 10 นาที นาเมมเบรนไปตรวจหาความเข้มของ band ด้วยชุดตรวจ Enhance chemiluminescence kit
(ECL, Thermo Scientific) โดยใช้เ ครื่ อง Molecular Imager® ChemiDoc Touch (Bio-rad) จากนั้ นเปรี ยบเที ย บการ
แสดงออกของโปรตีนดังกล่าวข้างต้น ด้วยโปรตีน -actin (ซึ่ งเป็ น housekeeping gene) โดยใช้อตั ราส่ วนความเข้มข้น
ของแอนติ บ อดี ใ นการทดลอง ดั ง นี้ phosphorylated-p38 (1:1,000), total p38 (1:1,000), -actin (1:10,000) และ
secondary antibody (1:10,000) และคานวณความเข้มของ band ด้วยโปรแกรม Image LabTM 5.2 (Bio-rad)
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
ในการศึ กษานี้ ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและแปลผลในรู ปแบบของ mean ± standard error of mean (SEM) ซึ่ ง
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จาก การเปรี ยบเทียบผลทางพยาธิ วิทยาและผลการแสดงออกของโปรตีน p38 MAPK ระหว่างกลุ่ม
การทดลอง โดยใช้การวิเคราะห์หาค่าความแปรปรวน (Analysis of variance; one-way ANOVA ด้วย Post hoc test คือ
Tukey’s HSD โดยพิจารณาค่าความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญที่ p<0.05 ซึ่ งในการวิเคราะห์ค่าทางสถิติน้ นั ใช้โปรแกรม
spss เวอร์ชนั่ 22
ผลการวิจยั
การเปลีย่ นแปลงทางพยาธิวทิ ยา
1) การเปลีย่ นแปลงของอิพที เี ลียลเซลล์ ในหลอดลม
ผลการศึ กษาช่วงระยะเวลา 7 วัน พบว่า กลุ่มที่ ได้รับควันบุหรี่ ชนิ ดไม่ผ่านไส้กรองพบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติ(p<0.01) โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนเท่ากับ 1.75 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ต่างกันกับกลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่
ชนิ ดผ่านไส้กรองที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.75 ซึ่ งไม่แตกต่างจากกลุ่มควบคุม สาหรับผลการศึกษาช่วงระยะเวลา 14 วัน พบว่า
กลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่ ชนิดที่ผา่ นไส้กรองและไม่ผา่ นไส้กรองมีคา่ เฉลี่ยคะแนนเท่ากับ 2 และ 2.5 ตามลาดับ แตกต่างจากกลุ่ม
ควบคุมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.005) ดังแสดงในรู ปที่ 2-4 ตามลาดับ
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2) การเปลีย่ นแปลงของอิพที เี ลียลเซลล์ รอบท่ อลมภายในปอด
ผลการศึกษาช่วงระยะเวลา 7 วัน พบว่ากลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่ ชนิดที่ผา่ นไส้กรองและไม่ผา่ นไส้กรองมีคา่ เฉลี่ย
คะแนนเท่ากับ 1 และ 2.5 ตามลาดับ ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั กลุ่มควบคุม สาหรับผลการศึกษาช่วงระยะเวลา
14 วันพบว่ากลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่ ชนิดไม่ผา่ นไส้กรองมีความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ (p<0.05) โดยมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 2.75 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม และสาหรับกลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่ ชนิ ดที่ผา่ นไส้กรองมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 1.75 ไม่มี
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติกบั กลุ่มควบคุม ดังแสดงในรู ปที่ 5-7 ตามลาดับ
3) การเพิม่ ขึน้ ของเซลล์ อกั เสบภายในเนื้อเยื่อปอด
ผลการศึ กษาช่วงระยะเวลา 7 วัน และ 14 วัน ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญระหว่างกลุ่มที่ได้รับควัน
บุหรี่ ชนิ ดที่ผ่านไส้กรองและไม่ผ่านไส้กรองกับกลุ่มควบคุม โดยประเมินคะแนนเฉลี่ยได้ เท่ากับ 1.25, 1.75 และ 1 แต่พบ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เพิ่มขึ้นต่อกระบวนการอักเสบภายในเนื้อเยือ่ ปอด ดังแสดงในรู ปที่ 8-10 ตามลาดับ
การแสดงออกของโปรตีน p38 MAPK
ผลการศึ กษาช่ วงระยะเวลา 7 วัน พบความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญของอัตราส่ วนการแสดงออกเพิ่มขึ้นของ
โปรตีน p38 MAPK เท่ากับ 0.83 ในกลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่ ชนิ ดที่ไม่ผ่านไส้กรอง แต่ไม่พบความต่างของกลุ่มที่ได้รับควัน
บุหรี่ ชนิดที่ผา่ นไส้กรอง ที่มีอตั ราส่วนการแสดงออกของโปรตีน p38 MAPK เท่ากับ 0.46 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ส่วนผล
การศึกษาช่วงระยะเวลา 14 วัน พบการอัตราส่วนแสดงออกของโปรตีน p38 MAPK ลดลงในกลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่ ชนิดที่ไม่
ผ่านไส้กรอง เท่ากับ 0.26 แต่ในกลุ่มควันบุหรี่ ชนิดที่ผา่ นไส้กรองกลับมีอตั ราส่ วนการแสดงออกของโปรตีนเพิ่มขึ้น เท่ากับ
0.93 ซึ่งแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญ เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ดังแสดงในรู ปที่ 11 และ 12 ตามลาดับ

1
2
2
3

3

3
4

4
2

A

B

C

รู ปที่ 2 แสดงการเปลี่ยนแปลงของอิพิทีเลียลเซลล์ในหลอดลม ระยะเวลา 7 วัน ของกลุ่มควบคุม (A) กลุ่มได้รับควันบุหรี่
ชนิ ด ไม่ ผ่ า นไส้ ก รอง(B) และกลุ่ ม ได้รั บ ควัน บุ หรี่ ชนิ ดผ่ า นไส้ ก รอง(C) ตามล าดับ (ก าลัง ขยาย 40X) (1=
pseudostratified respiratory epithelium, 2=laminar propria, 3=hyaline cartilage, 4=squamous cell metaplasia )
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MMP7-7
A

B

1

C

2

3
2

3
2
3

4
5

TRACHEA CHANGES SCORE

รู ปที่ 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงของอิพิทีเลียลเซลล์ในหลอดลม ระยะเวลา 14 วัน ของกลุ่มควบคุม (A) กลุ่มได้รับควันบุหรี่
ชนิ ดไม่ ผ่ านไส้ กรอง (B) และกลุ่ มได้รั บ ควันบุ หรี่ ชนิ ดผ่ านไส้ กรอง (C) ตามล าดับ (ก าลังขยาย 40X) (1=
pseudostratified respiratory epithelium, 2= laminar propria, 3= hyaline cartilage, 4= squamous cell metaplasia,
5=hyperplasia with squamous cell metaplasia)
P<0.01

4
3

P<0.01

P<0.05

2
1
0

7 วัน

กลุ่มควบคุม

14 วัน

กลุ่มได้รับควันบุหรี่ ชนิดไม่ผา่ นไส้กรอง

รู ปที่ 4 ผลการวิเคราะห์อิพที ีเลียลเซลล์ในหลอดลม ทั้งสามกลุ่มการทดลองในระยะ 7 วันและ 14 วัน
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MMP7-8
1

4
2

4

2

2

3

A

C

B

รู ปที่ 5 แสดงการเปลี่ยนแปลงของอิพิทีเลียลเซลล์ในท่อลมของปอด ระยะเวลา 7 วัน ของกลุ่มควบคุม (A) กลุ่มได้รับควัน
บุหรี่ ชนิด ไม่ผา่ นไส้กรอง (B) และกลุ่มได้รับควันบุหรี่ ชนิดผ่านไส้กรอง (C) ตามลาดับ (กาลังขยาย 40X)
(1=respiratory epithelium, 2=smooth muscle, 3=connective tissue, 4=respiratory epithelial cell hyperplasia)

1

4

2

2
4

A

2

B

C

รู ปที่ 6 แสดงการเปลี่ยนแปลงของอิพิทีเลียลเซลล์ในท่อลมของปอด ระยะเวลา 14 วัน ของกลุ่มควบคุม (A) กลุม่ ได้รับควัน
บุหรี่ ชนิดไม่ผา่ นไส้กรอง (B) และกลุ่มได้รับควันบุหรี่ ชนิดผ่านไส้กรอง (C) ตามลาดับ (กาลังขยาย 40X)
(1=respiratory epithelium, 2=smooth muscle, 3=connective tissue, 4=respiratory epithelial cell hyperplasia)

PERIBRONCHIOLAR CHANGES
SCORE

4

P<0.05

3
2
1
0

กลุ่มควบคุม

7 วัน

กลุ่มได้รับควันบุหรี่ ชนิดไม่ผา่ นไส้กรอง

14 วัน

DAY

กลุ่มได้รับควันบุหรี่ ชนิดผ่านไส้กรอง

รู ปที่ 7 ผลการวิเคราะห์อิพที ีเลียลเซลล์ในท่อลมของปอด ทั้งสามกลุม่ การทดลองในระยะ 7 วันและ 14 วัน
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al
al

al

al

al

B

al

A

al

al

al

C

al

al

รู ปที่ 8 แสดงการเปลี่ยนแปลงของเซลล์อกั เสบในเนื้อเยือ่ ปอด ที่ระยะเวลา 7 วัน ของกลุ่มควบคุม (A) กลุ่มได้รับควันบุหรี่
ชนิดไม่ผา่ นไส้กรอง (B) และกลุ่มได้รับควันบุหรี่ ชนิดผ่านไส้กรอง (C) ตามลาดับ (กาลังขยาย 40X)
(al=alveolus, ∆=inflammatory cells infiltration)
al

ad

al

al

al

al

A

ad

al

B

al

C

PARENCHYMAL INFLAMMATORY
CHANGES SCORE

รู ปที่ 9 แสดงการเปลี่ยนแปลงของเซลล์อกั เสบในเนื้อเยือ่ ปอด ที่ระยะเวลา 14 วัน ของกลุ่มควบคุม (A) กลุ่มได้รับควันบุหรี่
ชนิดไม่ผา่ นไส้กรอง (B) และกลุ่มได้รับควันบุหรี่ ชนิดผ่านไส้กรอง (C) ตามลาดับ (กาลังขยาย 40X)
(ad=alveolar duct, al=alveolus, ∆=inflammatory cells infiltration)
3
2
1
0

กลุ่มควบคุม

7 วัน

กลุ่มได้รับควันบุหรี่ ชนิดไม่ผา่ นไส้กรอง

14 วัน

DAY

กลุ่มได้รับควันบุหรี่ ชนิดผ่านไส้กรอง

รู ปที่ 10 ผลการวิเคราะห์การอักเสบที่เกิดขึ้นในเนื้อเยือ่ ปอด ทั้งสามกลุ่มการทดลองในระยะ 7 วันและ 14 วัน
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Con WF
7 วัน

F

Con WF F
14 วัน

p-p38 (43 kDa)
t-p38 (40 kDa)
-actin (45 kDa)

หมายเหตุ
WF คือ ไม่ ผ่านไส้ กรอง
F คือ ผ่ านไส้ กรอง

P-P38 / P38 RATIO

รู ปที่ 11 ผลการแสดงออกของโปรตีน p-p38, p38 และ β-actin ทั้งสามกลุ่มการทดลองในระยะ 7 วันและ 14 วัน
1.6
1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

P<0.01

P<0.05

กลุ่มควบคุม

7 วัน

กลุ่มได้รับควันบุหรี่ ชนิดไม่ผา่ นไส้กรอง

14 วัน

กลุ่มได้รับควันบุหรี่ ชนิดผ่านไส้กรอง

รู ปที่ 12 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเทียบการแสดงออกของ p-p38 กับ p38 โดยใช้ β-actin เป็ น normalized protein ทั้งสามกลุ่ม
การทดลองในระยะ 7 วันและ 14 วัน
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การได้รั บควันบุ หรี่ ทั้งชนิ ดที่ ผ่า นไส้ก รองและไม่ ผ่า นไส้ก รอง ในระยะเฉี ย บพลัน (7 วัน ) และระยะกึ่ ง
เฉี ยบพลัน (14วัน) ส่ งผลให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ตั้งแต่ระบบทางเดิ นหายใจส่ วนต้น ไปจนถึ งระบบหายใจ
ส่วนล่าง ดังนี้
ในระบบทางเดินหายใจส่ วนต้นซึ่ งเป็ นบริ เวณแรกที่ได้สัมผัสกับควันบุหรี่ จากผลการทดลองนี้ แสดงให้เห็น
ว่าการได้รับควันบุ หรี่ ท้ งั สองชนิ ด ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนรู ป แบบของอี พิทีเ ลี ย ลรอบๆหลอดลมเป็ น squamous cell
metaplasia ซึ่งจะเริ่ มเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ต้ งั แต่วนั ที่ 7 และเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชดั ในวันที่ 14
เมื่อควันบุหรี่ ผ่านลงมาในระบบทางเดินหายใจส่ วนล่างและสัมผัสกับเซลล์รอบๆท่อลมภายในปอด ทั้งการ
ได้รับควันบุหรี่ มือทั้งสองชนิ ด มีแนวโน้มที่ จะทาให้อิพิทีเลียลเซลล์รอบๆมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มจานวนขึ้น โดยที่
ในช่วง 7 วันแรก ยังไม่พบความแตกต่างกันกับกลุ่มควบคุม แต่เห็นความต่างได้ชดั ในกลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่ มือสองใน
วันที 14 เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่งมีการประเมินคะแนนอยูใ่ นระดับปานกลาง
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สาหรับการศึกษาการอักเสบที่เกิดขึ้น ผลการทดลองชี้ให้เห็นแนวโน้มการเพิ่มจานวนของเซลล์อกั เสบในเนื้อเยือ่
ปอด ตั้งแต่ในระยะ 7 วันแรกและวันที่ 14 ทั้งในกลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่ ที่ผ่านไส้กรองและไม่ผ่านไส้กรอง แต่ไม่พบความ
แตกต่างกันกับกลุ่มควบคุม
การส่ งสัญญาณภายในเซลล์ของโปรตีน p38 MAPK มีความเกี่ ยวข้องกับควันบุหรี่ ในด้านการก่อให้เกิ ดสภาวะ
เครี ยดของเซลล์และการกระตุน้ กระบวนการอักเสบ เมื่อได้รับควันบุหรี่ เข้าไปในปอด ในช่วง 7 วันแรก กลุ่มที่ได้รับควัน
บุหรี่ ผ่านไส้กรองยังมีการส่ งสัญญาณของโปรตีน p38 MAPK ในระดับน้อย แต่จะเห็ นการส่ งสัญญาณที่ เพิ่มมากขึ้นของ
โปรตีน p38 MAPK อย่างมีนยั สาคัญในกลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่ ชนิดไม่ผา่ นไส้กรองเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ผลการทดลองนี้
สอดคล้องกับการศึกษาของ Cavallo et al. (2013) ซึ่งศึกษาภาวะความเป็ นพิษของเซลล์ปอดในหลอดทดลองจากควันบุหรี่ ท้ งั
สองแบบ พบว่าการได้รับควันบุหรี่ ชนิดไม่ผา่ นไส้กรองจะทาให้เซลล์เกิดความเป็ นพิษมากกว่าชนิดที่ผา่ นไส้กรองในระยะ
ฉับพลัน เนื่ องมาจากการได้รับอนุภาคขนาดใหญ่ของสารพิษจากควันบุหรี่ จึงทาให้เซลล์เกิ ดความเป็ นพิษและเกิดสภาวะ
เครี ยดทาให้ให้มีการส่งสัญญาณได้อย่างมากและรวดเร็ วในช่วงแรก
นอกจากนี้ จากผลการทดลองข้างต้นสอดคล้องกับงานวิจยั ของ Moretto et al. (2012) ที่ทาการทดลองแบบ in vitro
โดยให้ควันบุหรี่ ไปสัมผัสกับอีพิทีเลียลเซลล์ของคนโดยตรงแล้ววัดการแสดงออกของโปรตีน p38 MAPK พบว่าในช่วง 30
นาทีแรกมีการแสดงออกเพิ่มขึ้นของโปรตีนดังกล่าวอย่างมาก แต่หลังจากนั้น 4-24 ชัว่ โมงการแสดงออกจะค่อยๆลดลง และ
จากการศึ กษาของ Marumo et al. (2014) ซึ่ งทาการทดลองในหนูเม้าส์โดยให้ควันบุหรี่ ในช่วงระยะเฉี ยบพลัน (4วัน) และ
ระยะเรื้ อรัง (24 สัปดาห์) พบการแสดงออกของโปรตีน p38 MAPK ในลักษณะเช่นเดียวกัน
สาหรับผลการทดลองในช่วงวันที่ 14 ให้ผลตรงกันข้ามกันกับในช่วง 7 วันแรก โดยกลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่ ชนิดที่
ผ่านไส้กรองจะเห็นการส่งสัญญาณเพิ่มขึ้นจากเดิมอย่างมีนยั สาคัญ แต่สาหรับกลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่ ชนิดที่ไม่ผา่ นไส้กรอง
การแสดงออกจะลดลงเมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ซึ่ งแสดงให้เห็นว่าการกระตุน้ การส่ งสัญญาณของ p38 MAPK เกิดขึ้นได้
มากกว่าในกลุ่มที่ได้รับควันบุหรี่ ชนิ ดผ่านไส้กรอง อาจเนื่ องมาจากความเป็ นพิษที่เกิดการสะสมมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องการ
รายงานของ Song et al. (2017) พบว่า ไส้กรองในบุหรี่ จะทาให้การเผาไหม้ภายในมวนบุหรี่ เกิดขึ้นแบบไม่สมบูรณ์ ต้องใช้
เวลาในการเผาไหม้เพิ่มมากขึ้น จึงให้ปริ มาณควันที่เพิ่มขึ้น ออกซิ เจนไหลผ่านเข้ามาได้นอ้ ยเกิดความชื้นขึ้นภายในทาให้มี
การจับรวมตัวกันของสารพิษต่างๆ เกิดเป็ นอนุภาคขนาดใหญ่ข้ ึนหลังจากผ่านไส้กรองออกมา ส่ งผลให้ผสู ้ ู บบุหรี่ ตอ้ งสู ด
ควันในปริ มาณที่เยอะและลึกขึ้น ทาให้ได้รับปริ มาณสารเคมีและสารพิษต่างๆเพิ่มมากขึ้นไปด้วย เซลล์จึงเกิดความเครี ยด
และส่ งผลให้กระตุน้ กระบวนการอักเสบ จึ งมีการส่ งสัญญาณแสดงให้เห็ นมากขึ้น ซึ่ งสอดคล้องกับผลการวิจยั นี้ ในกลุ่ม
สัตว์ทดลองที่ได้รับควันบุหรี่ ชนิดที่ผา่ นไส้กรอง
จากการศึกษานี้ จึงแสดงให้เห็นว่าการได้รับควันบุหรี่ ท้ งั สองชนิ ดในระยะเฉี ยบพลันและระยะกึ่ งเฉี ยบพลัน
ต่างส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวทิ ยาต่างๆในปอดได้เช่นเดียวกัน อีกทั้งยังมีการส่งสัญญาณของโปรตีน p38
MAPK ที่เพิ่มมากขึ้นภายในเซลล์ ซึ่ งนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงที่จะเหนี่ ยวนาให้เกิดพยาธิ สภาพต่างๆของโรคในระบบ
ทางเดิ นหายใจตามมาได้ ดัง นั้น การส่ ง สัญ ญาณของ p38 MAPK นี้ จะเป็ นอี ก ปั จจัยหนึ่ งที่ สามารถทาให้ทราบถึ ง
กระบวนการการตอบสนองภายในเซลล์หลังจากที่ได้รับควันบุหรี่ ท้ งั สองชนิ ด ช่วยให้เล็งเห็นถึงอันตรายของการสู บ
บุหรี่ ที่ส่งผลในระดับเซลล์ อีกทั้งเพื่อต่อยอดในการหาวิธีการป้ องกันหรื อรักษาตั้งแต่ระยะเริ่ มต้นต่อไป
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