MMP17-1
การผลิตกรดและการเจริญเติบโตของไบฟิ โดแบคทีเรียในช่ องปากในห้ องปฏิบัติการ
Acid Production and Growth by Oral Bifidobacteria in vitro
วนิดา ปิ ยวิโรจน์กลุ (Wanida Piyawirojkul)* สุพชั ริ นทร์ พิวฒั น์ (Supatcharin Piwat)**
รวี เถียรไพศาล (Rawee Teanpaisan)***
บทคัดย่ อ
การศึกษานี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสามารถในการผลิตกรดและการเจริ ญเติบโตของ Bifidobacterium
dentium ในการใช้น้ าตาลกลูโคส ซู โครสและแลคโตสความเข้มข้นร้อยละ 2 เปรี ยบเที ยบกับ Streptococcus mutans
และ Lactobacillus salivarius ที่ เวลา 0, 6, 12, 24 และ 48 ชั่วโมง ผลการศึ ก ษาพบว่า S. mutans, L. salivarius และ B.
dentium สามารถผลิตกรดและเจริ ญเติบโตได้ดีในช่วงเวลาที่ 6, 12 และ 24 ชัว่ โมงตามลาดับ เชื้อทั้ง 3 สายพันธุ์สามารถ
ใช้ได้ท้ งั น้ าตาลกลูโคส ซูโครสและแลคโตสในกระบวนการเมตาบอลึซึม โดย S. mutans และ L. salivarius มีค่าความ
เป็ นกรดต่าสุด 3.8-4.0 และ B. dentium มีค่าความเป็ นกรดต่าสุด 4.4-4.5 การศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า B. dentium สามารถ
ผลิตกรดจากการใช้น้ าตาลกลูโคส ซู โครสและแลคโตสได้ โดยให้ค่าความเป็ นกรดที่ ต่ ากว่า 5.5 แสดงว่า B. dentium
เป็ นเชื้อที่มีความสามารถในการผลิตกรดสูงซึ่งเป็ นคุณสมบัติหนึ่งของเชื้อก่อโรคฟันผุ
ABSTRACT
The objective of this study was to investigate the acid-producing and growth abilities of Bifidobacterium
dentium in 2% glucose, sucrose and lactose at 0, 6, 12, 24 and 48 hours compared to Streptococcus mutans and
Lactobacillus salivarius. The results showed that the maximum acid production and growth of S. mutans, L.
salivarius and B. dentium were found at 6, 12 and 24 hours, respectively. The final pHs obtained from various sugars
metabolism were similar, they were 3.8-4.0 for S. mutans and L. salivarius, and 4.4-4.5 for B. dentium. These results
indicated that high acidogenic characteristic which is the one of the important properties of cariogenic bacteria was
found in B. dentium.

คาสาคัญ: การผลิตกรด การเจริ ญเติบโต ไบฟิ โดแบคทีเรี ยในช่องปาก
Keywords: Acid production, Growth, Oral bifidobacteria
* นักศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ สุขภาพช่ องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
** ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์
*** ศาสตราจารย์ ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์

- 842 -

MMP17-2
เป็ นส่วนประกอบ (Van Houte et al., 1996) B. dentium
ที่แยกได้จากช่องปากสามารถลดค่าความเป็ นกรดเบส
สุ ดท้ายให้เหลือ 4.4 เมื่อเลี้ยงในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อที่
มี ก ลู โ คสเป็ นส่ ว นประกอบ (Moynihan et al., 1998)
แสดงให้เห็นถึงความสามารถของไบฟิ โดแบคทีเรี ยใน
การสร้ า งกรดซึ่ งเป็ นบทบาทหนึ่ งที่ ส าคั ญ ของ
แบคทีเรี ยก่อโรคฟันผุ
อ ย่ า ง ไ ร ก็ ต า ม ก า ร ศึ ก ษ า เกี่ ย ว กั บ
ความสามารถในการผลิตกรดและการเจริ ญเติบโตของ
B. dentium ในสภาวะของชนิ ดน้ าตาลต่างๆ ยังมีจากัด
การศึ กษานี้ จึงมี วตั ถุประสงค์เพื่อศึ กษาความสามารถ
ในการผลิ ต กรดและการเจริ ญ เติ บ โตของ B. dentium
ในสภาวะของชนิ ด น้ าตาลต่ า งๆ เปรี ย บเที ย บกับ S.
mutans และ L. salivarius

บทนา
ไบฟิ โดแบคทีเรี ยเป็ นเชื้อแกรมบวก ไม่สร้าง
สปอร์ ไม่สามารถเคลื่อนที่ เจริ ญเติบโตได้ในภาวะที่
ไม่มีออกซิ เจนเท่านั้น ไม่มีเอนไซม์คะตะเลส ลักษณะ
เป็ นแท่งปลายแยกออกเป็ นสองแขนงหรื อหลายแขนง
พบอยู่ เ ดี่ ย วๆ เป็ นสายยาวหรื อรวมกั น เป็ นกลุ่ ม
(Reimann, 2009) ไบ ฟิ โด แ บ ค ที เรี ยใน ช่ อ งป าก
สามารถแยกได้จากน้ าลาย แผ่น คราบจุ ลิ น ทรี ย ์ รอย
โรคฟันผุและการติดเชื้อในโพรงประสาทฟัน สปี ชีส์ที่
พบได้บ่อย ได้แก่ Bifidobacterium dentium Scardovia
inopinata Bifidobacterium longum Parascardovia
denticolens แ ล ะ Alloscardovia omnicolens
(Mantzourani et al., 2009) โดยสปี ชี ส์ ที่ พ บได้ บ่ อ ย
ที่ สุ ด คื อ Bifidobacterium dentium (Scardovi,
Crociani, 1974)
การศึ ก ษาที่ ผ่านมาพบว่า จากตัวอย่างแผ่น
คราบจุ ลิ น ทรี ย์ ท้ ั งหมด 15 ตั ว อย่ า ง พบไบฟิ โด
แบคที เรี ย 11 ตัวอย่าง โดยสปี ชี ส์ที่พบมากที่ สุดคือ B.
dentium (Modesto et al., 2006) การศึกษาในรอยผุดา้ น
บดเคี้ ยวและแผ่น คราบจุ ลิ น ทรี ยบ์ นฟั น ที่ ไม่ มี รอยผุ
พบว่าผิวฟั นที่ ไม่มีรอยผุพบไบฟิ โดแบคที เรี ยได้น้อย
กว่าบริ เวณที่มีรอยผุอย่างมีนยั สาคัญ (Mantzourani
et al., 2009) และการศึกษาจานวนไบฟิ โดแบคทีเรี ยใน
น้ าลายของเด็ก พบว่าเด็กที่ มีฟันผุจะมีจานวนไบฟิ โด
แบคที เรี ยมากกว่าเด็ก ที่ ฟั น ไม่ ผุอย่างมี นัยส าคัญ ทาง
สถิติ (P < 0.001) (Kaur et al., 2013)
โรคฟั นผุเกิ ดจากการเสี ยสมดุลระหว่างการ
สู ญ เสี ย แ ร่ ธ า ตุ กั บ ก า ร คื น ก ลั บ แ ร่ ธ า ตุ
(remineralization) ถ้ากรดถูกผลิ ตมากจนค่าความเป็ น
กรดลดลงต่ากว่าค่าวิกฤต (critical pH) คือ 5.5 จะทาให้
เกิ ด การสู ญ เสี ยแร่ ธาตุ (demineralization) ของผิ ว
เคลื อ บฟั น (Seow, 1998) ไบฟิ โดแบคที เรี ย สามารถ
ผลิ ต กรดอะซิ ติ ก และกรดแลคติ ก ในอัต ราส่ ว นโดย
เฉลี่ย 3:2 จากการย่อยสลายน้ าตาล ไบฟิ โดแบคทีเรี ยที่
แยกได้จากรากฟั นที่ ผุรุนแรงสามารถลดค่าความเป็ น
กรดได้ต่ ากว่า 4.2 ในอาหารเพาะเลี้ ยงเชื้ อที่ มีกลูโคส

วัตถุประสงค์ การวิจยั
เพื่ อ เปรี ยบเที ย บความสามารถในการผลิ ต
กรดและการเจริ ญเติ บ โตของ B. dentium ในการ
เพาะเลี้ยงในน้ าตาลกลูโคส ซูโครสและแลคโตส ความ
เข้มข้นร้อยละ 2 ณ เวลาต่างๆ เปรี ยบเที ยบกับเชื้ อก่ อ
โรคฟันผุ S. mutans และ L. salivarius
วิธีการวิจยั
เชื้อทีเ่ ลือกนามาศึกษา
เชื้ออ้างอิงที่ใช้ในการศึกษานี้ คือ B. dentium
CCUG 18367, S. mutans ATCC 25175 แ ล ะ L.
salivarius ATCC 11741
การเพาะเลีย้ งเชื้อและการเตรียมเชื้อทดลอง
น าเชื้ อ ที่ ต ้อ งการศึ ก ษาซึ่ งถู ก เก็ บ ไว้ที่ -80
องศาเซลเซี ย สมาเลี้ ยงบนอาหารเพาะเลี้ ยงโดย B.
dentium ใช้ อ าหารเพาะเลี้ ยงเชื้ อชนิ ด Brain Heart
Infusion (BHI) agar เติม 0.05% (น้ าหนัก/ปริ มาตร) Lcysteine-hydrochloride ส่ ว น S. mutans แ ล ะ L.
salivarius ใช้ อ าหารเพาะเลี้ ยง Brain Heart Infusion
(BHI) agar บ่ มในภาชนะเลี้ยงแบคที เรี ยไร้ออกซิ เจน
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(Anaerobic jar) ในภาวะ 80% N2, 10% H2 และ 10%
CO2 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
การเตรียมอาหารเลีย้ งเชื้อทีม่ นี า้ ตาล
ร้ อยละ 2
สาหรั บ B. dentium ใช้อาหารเพาะเลี้ ยงเชื้ อ
ชนิ ดเห ลว Brain Heart Infusion (BHI) broth ที่ เติ ม
0.05% L-cysteine-hydrochloride เป็ น ส า ร ล ะ ล า ย
พื้ น ฐาน ส่ ว น S. mutans และ L. salivarius ใช้อ าหาร
เพาะเลี้ ย งเชื้ อ ชนิ ด เหลว Brain Heart Infusion (BHI)
broth เป็ นสารละลายพื้ น ฐาน เติ ม น้ าตาลต่ างๆ ให้ มี
ความเข้มข้น ของน้ าตาลกลู โคส ซู โครสและแลคโต
สร้อยละ 2 (น้ าหนัก/ปริ มาตร) นาไปทาการปราศจาก
เชื้อที่อุณหภูมิ 110 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 10 นาที
การเตรียมเชื้อสาหรับการทดลอง
นาเชื้ อที่ ได้จากจานเพาะเลี้ยงเชื้ อมาเลี้ยงใน
อาหารเพาะเลี้ ยงเชื้ อ ชนิ ด เหลวโดย B. dentium ใช้
อาหารเพาะเลี้ ย งเชื้ อ ชนิ ด เหลว Brain Heart Infusion
(BHI) broth ที่ เติ ม 0.05% L-cysteine-hydrochloride
ส่ วน S. mutans และ L. salivarius ใช้อาหารเพาะเลี้ยง
เชื้อชนิ ดเหลว Brain Heart Infusion (BHI) broth ที่เติม
0.05% (w/v) L-cysteine-hydrochloride ส าหรั บ เชื้ อ ที่
ใช้ในการศึกษา หลังจากการบ่มเป็ นเวลา 16-18 ชัว่ โมง
นาไปปั่ นแยกที่ 6,500 รอบเป็ นเวลา 10 นาที ที่อุณหภูมิ
4 องศาเซลเซี ย ส ล้างเชื้ อ B. dentium ด้วย phosphate
buffered saline ผสม 0.05% L-cysteine-hydrochloride
แ ล ะ ล้ า ง เชื้ อ S. mutans แ ล ะ L. salivarius ด้ ว ย
phosphate buffered saline วัด ปริ ม าณเชื้ อ ตั้ง ต้น ด้ ว ย
เครื่ องวัดการดู ดกลื นแสงที่ ความยาวคลื่ น 600 นาโน
เมตร ให้ได้ค่าความหนาแน่ นของ B. dentium โดยวัด
ความขุ่น (optical density) 0.5 ส่ วน S. mutans และ L.
salivarius วัด ความขุ่ น 0.2 ซึ่ งจะได้ป ริ ม าณเชื้ อ 108
CFU/ml
การวัดการเจริญเติบโตและการผลิตกรดของ
เชื้อ
เติ ม เชื้ อ ปริ ม าตร 10 มิ ล ลิ ลิ ต รลงในอาหาร
เลี้ยงเชื้ อผสมน้ าตาลที่ เตรี ยมไว้ให้ปริ มาตรรวมแต่ละ

ขวดเป็ น 100 มิ ลลิ ลิตร แล้วน าขวดทดลองไปบ่ มใน
สภาวะไร้ออกซิ เจน (Anaerobic jar) ในภาวะ 80% N2,
10% H2 และ 10% CO2 ควบคุ ม อุ ณ ห ภู มิ 37 องศา
เซลเซียส เป็ นเวลา 48 ชัว่ โมง
ที่ เวลา 0, 6, 12, 24 แ ละ 48 ชั่ ว โม ง เก็ บ
ตัวอย่างปริ มาตร 10 มิลลิลิตรจากขวดทดลอง ออกมา
เพื่ อ วัด การเจริ ญเติ บ โตของเชื้ อด้ ว ยการวัด ความ
หนาแน่ น ของเซลล์โ ดยการวัด ความขุ่ น ด้ว ยเครื่ อ ง
เครื่ องวัดการดู ดกลื นแสงที่ ความยาวคลื่ น 600 นาโน
เมตร และวัดค่าความเป็ นกรดเบสของสารละลายด้วย
เครื่ องวัด ความเป็ นกรดด่ า ง (Cyberscan 1000 pH,
Oakton Instruments, Vernon Hills, USA)
ท าการทดลองซ้ า 2 ครั้ งตั้ง แต่ ข้ นั ตอนการ
เพาะเลี้ยงเชื้อจนถึงขั้นตอนการวัดการเจริ ญเติบโตและ
การการผลิตกรดของเชื้อ
สถิตทิ ใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ค่ าพ าร ามิ เต อ ร์ ที่ ไ ด้ จ าก ก าร วั ด ก าร
เจริ ญ เติบโตและการผลิตกรดของเชื้ อ ได้แก่ ค่าเฉลี่ ย
ความหนาแน่ นของเซลล์โดยการวัดความขุ่นและค่ า
ความเป็ นกรดของอาหารเลี้ยงเชื้อ
ใช้สถิ ติเชิ งพรรณนาในการวิเคราะห์ ขอ้ มู ล
เพื่อเปรี ยบเทียบการเจริ ญเติบโตและค่าความเป็ นกรด
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เหลวที่มีน้ าตาลกลูโคสและแลคโตสรองลงมา (ตาราง
ที่ 1 และ 2)
เมื่ อ เพ าะ เลี้ ย ง L. salivarius ใ น อ าห าร
เพาะเลี้ยงเชื้อชนิ ดเหลวที่ มีน้ าตาลกลูโคสและซูโครส
พบว่า L. salivarius สามารถผลิตกรดและเจริ ญเติบโต
ได้ดีที่ 12 ชัว่ โมง โดยมีอตั ราการเจริ ญเติบโตและการ
ผลิตกรดในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้ อชนิ ดเหลวที่ มีน้ าตาล
ซู โครสได้ดีกว่าในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้ อชนิ ดเหลวที่ มี
กลูโคส (ตารางที่ 1 และ 2)
เมื่ อ เพ าะ เลี้ ย ง L. salivarius ใ น อ าห าร
เพาะเลี้ ยงเชื้ อชนิ ดเหลวที่ มีน้ าตาลแลคโตส พบว่า L.
salivarius สามารถผลิตกรดและเจริ ญเติบโตได้ดีที่ 24
ชัว่ โมง โดยมีอตั ราการเจริ ญเติ บโตและการผลิตกรด
น้อ ยกว่าเมื่ อ เพาะเลี้ ย งในอาหารเพาะเลี้ ย งเชื้ อ ชนิ ด
เหลวที่มีกลูโคสและซูโครส (ตารางที่ 1 และ 2)
B. dentium ส า ม า ร ถ ผ ลิ ต ก ร ด แ ล ะ
เจริ ญ เติ บ โตได้ ดี ที่ 24 ชั่ ว โม ง โด ยมี อั ต ราการ
เจริ ญเติบโตและการผลิตกรดในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้ อ
ชนิ ด เหลวที่ มี น้ าตาลกลู โ คส ซู โ ครสและแลคโตส
ใกล้เคียงกัน (ตารางที่ 1 และ 2)

ผลการวิจยั
ตารางที่ 1 แสดงอัต ราการผลิ ต กรดที่ ช่ ว งเวลาต่ างๆ
ของ B. dentium, S. mutans และ L. salivarius
เมื่อเลี้ยงในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อชนิ ดเหลวที่
มีน้ าตาลชนิดต่างๆ เป็ นส่วนประกอบ
ชนิดของ
แบคทีเรีย
B. dentium
CCUG 18367
S. mutans
ATCC 25175
L. salivarius
ATCC 11741

ชนิดน้าตาล
กลูโคส
ซูโครส
แลคโตส
กลูโคส
ซูโครส
แลคโตส
กลูโคส
ซูโครส
แลคโตส

อัตราการผลิตกรด (pH/hr)
6
12
24
48
0.03 0.09
0.30
0.00
0.04 0.13
0.25
0.02
0.03 0.09
0.28
0.05
0.31 0.17
0.04
0.02
0.35 0.14
0.04
0.01
0.31 0.17
0.03
0.02
0.07 0.33
0.12
0.02
0.07 0.35
0.10
0.02
0.05 0.19
0.26
0.03

ตารางที่ 2 แสดงอัตราการเจริ ญเติบโตที่ช่วงเวลาต่างๆ
ของ B. dentium, S.mutans และ L.salivarius
เมื่อเลี้ยงในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้อชนิ ดเหลวที่
มีน้ าตาลชนิดต่างๆ เป็ นส่วนประกอบ
อัตราการเจริญเติบโต (OD/hr)
6
12
24
48
กลูโคส
0.02 0.12
0.15
0.03
B. dentium
ซูโครส
0.03 0.15
0.11
0.04
CCUG 18367
แลคโตส
0.02 0.11
0.15
0.03
กลูโคส
0.22 0.07
0.03
0.01
S. mutans
ซูโครส
0.22 0.06
0.03
0.00
ATCC 25175
แลคโตส
0.22 0.08
0.03
0.01
กลูโคส
0.03 0.17
0.05
0.01
L. salivarius
ซูโครส
0.03 0.19
0.04
0.01
ATCC 11741
แลคโตส
0.02 0.11
0.15
0.01
 แสดงอัตราการผลิตกรดและการเจริ ญเติบโตสู งสุ ดของเชื้อ
ชนิดของ
แบคทีเรีย

ชนิดน้าตาล

ผลการศึ ก ษาพบว่า S. mutans สามารถผลิ ต
กรดและเจริ ญเติ บ โตได้ดีที่ 6 ชัว่ โมง โดยมี อตั ราการ
เจริ ญ เติ บ โตในอาหารเพาะเลี้ ยงเชื้ อ ชนิ ด เหลวที่ มี
น้ าตาลกลูโคส ซูโครสและแลคโตสเป็ นส่ วนประกอบ
ได้ ไ ม่ แ ตกต่ า งกั น มี อ ัต ราการผลิ ต กรดในอาหาร
เพาะเลี้ ย งเชื้ อ ชนิ ด เหลวที่ มี น้ าตาลซู โ ครสมากที่ สุ ด
และมีอตั ราการผลิตกรดในอาหารเพาะเลี้ยงเชื้ อชนิ ด

รู ปที่ 1 ความสามารถในการผลิตกรดของ B. dentium
S. mutans และ L. salivarius เมื่อเพาะเลี้ ยงใน
อาหารชนิดเหลวที่มีกลูโคสเป็ นส่ วนประกอบ
ที่เวลาต่างๆ
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MMP17-5
S. mutans มี ค่าความเป็ นกรดสุ ดท้ายในการ
ใช้น้ าตาลต่าง ๆ ที่ 3.8-3.9 ใกล้เคียงกับ L. salivarius มี
ค่าความเป็ นกรดสุ ดท้ายในการใช้น้ าตาลต่าง ๆ ที่ 3.94.0 และ B. dentium มี ค่าความเป็ นกรดสุ ดท้ายในการ
ใช้น้ าตาลต่าง ๆ ที่ 4.4-4.5 (รู ปที่ 1-3)
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ก ร ด มี
ความสัมพันธ์กบั ความสามารถในการเจริ ญเติบโตของ
เชื้อ การศึกษานี้ พบว่า S. mutans สามารถผลิตกรดและ
เจริ ญ เติ บ โตได้เร็ ว ที่ สุ ด โดยมี อ ัต ราสู ง ที่ 6 ชั่ว โมง
รองลงมาคือ L. salivarius ซึ่ งมีอตั ราการผลิตกรดและ
เจริ ญเติ บ โตสู ง ที่ 12 ชั่ว โมง โดยค่ า ความเป็ นกรด
สุ ด ท้ายของ S. mutans และ L. salivarius เท่ ากับ 3.83.9 และ 3.9-4.0 ตามลาดับ B. dentium มีอตั ราการผลิต
กรดและเจริ ญเติบโตสู งที่ 24 ชัว่ โมง แม้วา่ B. dentium
สามารถผลิตกรดและเจริ ญเติบโตได้ชา้ เมื่อเทียบกับ S.
mutans และ L. salivarius แต่ พ บว่ า B. dentium มี ค่ า
ความเป็ นกรดสุดท้ายเท่ากับ 4.4-4.5 ซึ่งต่ากว่าค่าวิกฤต
ของการเกิ ดฟั นผุ (pH 5.5) ซึ่ งสอดคล้องกับการศึ กษา
ของ Moynihan et al. (1998) ที่รายงานว่า B. dentium ที่
แยกได้ จ ากช่ อ งปากสามารถลดค่ า ความเป็ นกรด
สุ ด ท้ า ยที่ 4.4 เมื่ อ เลี้ ยงในอาหารเพาะเลี้ ยงเชื้ อ ที่ มี
กลูโคสเป็ นส่วนประกอบ
นอกจากนี้ การศึ ก ษานี้ แสดงให้ เห็ น ว่า B.
dentium มี ค ว าม ส าม าร ถ ใ น ก าร ใ ช้ น้ าต าล ไ ด้
หลากหลายในกระบวนการเมตาบอลิซึม ซึ่ งมีรายงาน
ของ Masco (2006) ที่ ว่ า bifidobacteria มี เ อนไซม์ ที่
สามารถย่อยน้ าตาลโมเลกุลเดี่ยว น้ าตาลโมเลกุลคู่และ
คาร์โบไฮเดรตที่ซบั ซ้อนได้
ค่ า ความเป็ นกรดสุ ด ท้ า ยจากน้ าตาลทั้ ง 3
ชนิ ดในการศึกษานี้ มีค่าต่ากว่าค่าวิกฤตของการเกิดฟัน
ผุ บ่งชี้ให้เห็นว่า B. dentium เป็ นเชื้ อที่ มีความสามารถ
ในการผลิ ตกรดสู งซึ่ งเป็ นคุ ณ สมบัติห นึ่ งของเชื้ อก่ อ
โรคฟันผุ

รู ปที่ 2 ความสามารถในการผลิตกรดของ B. dentium
S. mutans และ L. salivarius เมื่อเพาะเลี้ ยงใน
อาหารชนิ ดเหลวที่มีซูโครสเป็ นส่วนประกอบ
ที่เวลาต่างๆ

รู ปที่ 3 ความสามารถในการผลิตกรดของ B. dentium
S. mutans และ L. salivarius เมื่อเพาะเลี้ ยงใน
อ า ห า ร ช นิ ด เห ล ว ที่ มี แ ล ค โ ต ส เป็ น
ส่วนประกอบที่เวลาต่างๆ
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MMP17-6
จากการที่ สามารถพบ B. dentium ได้มากใน
รอยโรคฟั น ผุ (Mantzourani et al., 2009) ถึ งแม้ว่าเชื้ อ
จะเจริ ญ เติ บ โต และผ ลิ ต กรด ได้ ช้ า แต่ เ ชื้ อนี้ มี
ความสามารถในการใช้น้ าตาลได้หลากหลาย และมี
คุณสมบัติในการผลิตกรดจนมีค่าความเป็ นกรดสุดท้าย
ต่ า กว่ า ค่ า วิ ก ฤต บ่ ง ชี้ ให้ เห็ น ว่า เชื้ อ นี้ อาจมี บ ทบาท
ก่อให้เกิดโรคฟันผุในช่องปากได้
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