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Background

Objective
Methods

: Sodium taurocholate co-transporting polypeptide (NTCP) has been
recently identified as the cellular receptor of hepatitis B virus (HBV). In
addition, nucleotide polymorphisms (SNPs) in the NTCP gene are shown
to be associated with developing chronic HBV infection in the Han
Chinese population. However, it is unclear whether SNPs are related to
the clinical outcome of HBV infection in the Thai population.
: The aim of this study was to investigate the association of NTCP
polymorphism with chronic HBV infection (CHB) and HCC progression.
: We recruited 242 healthy controls without previous HBV exposure, 230
individuals with spontaneous HBV clearance and 635 patients with chronic
hepatitis B (CHB). Among the CHB group, 319 patients were diagnosed
with hepatocellular carcinoma (HCC). SNPs (rs2296651) of NTCP were
detected by allelic discrimination assay using real-time polymerase chain
reaction with TaqMan probe. Statistical analysis was performed using
unpaired t-test, analysis of variance (ANOVA) and Chi-square test.
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The frequencies of GG, GA and AA genotypes of rs2296651 in healthy
controls were 74.2%, 22.1% and 3.7%, respectively. The corresponding
genotypes in the HBV clearance group were 84.1% 15.1% and 0.8%,
while their frequencies in the CHB group were 85.0%, 13.4% and 1.6%,
respectively. Compared with healthy controls, the distribution of non-GG
(GA and AA) genotypes were significantly lower in the HBV clearance
group [odds ratio (OR) 0.54; 95 % CI (0.35 - 0.86), P = 0.001] and
the CHB groups (0.51; 0.35 - 0.73, P < 0.001). However, there was no
difference in their frequencies between the HBV clearance and CHB
groups. The role of SNPs in relation to HCC development was further
analyzed in the CHB groups. There was no difference in the distribution
of SNP between patients with or without HCC.
In this report, GA or AA genotypes of rs2296651 were more prevalence
in non-HBV infected population. However, SNP rs2296651 did not
contribute to spontaneous HBV clearance, developing CHB and HCC
occurrence.
Hepatitis B virus (HBV), chronic HBV infection (CHB), spontaneous
HBV clearance, hepatocellular carcinoma (HCC), single nucleotide
polymorphisms (SNPs), sodium dependent taurocholate co-transporting
polypeptide (NTCP).
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เหตุผลของการทำวิจัย : Sodium taurocholate co-transporting polypeptide หรือ NTCP
เป็นตัวรับที่จำเพาะต่อไวรัสตับอักเสบบี ซึ่งอยู่บนผิวของเซลล์ตับ
ทำให้ไวรัสตับอักเสบบีสามารถผ่านเข้าไปสูเ่ ซลล์ตบั ได้ มีงานวิจยั ทีท่ ำ
การศึ ก ษาในประชากรจี น ชาวฮั ่ น พบว่ า ความหลากหลายทาง
พันธุกรรม (single nucleotide polymorphisms, SNPs)ของยีน
NTCP มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง
อย่างไรก็ตามยังไม่มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมของยีนนี้กับการดำเนินโรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบี ในกลุม่ ประชากรชาวไทย
: เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมบนยีน
วัตถุประสงค์
NTCP กับการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีและการเกิดมะเร็งตับ
: กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาประกอบด้วยกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดี ที่ไม่เคย
วิธีการทำวิจัย
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน จำนวน 242 ราย, กลุ่มผู้ป่วยที่ติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่สามารถหายได้เอง จำนวน 230 ราย และกลุ่ม
ผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีแบบเรือ้ รัง จำนวน 635 ราย ในจำนวน
นี้มีผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับร่วมด้วย จำนวน 319 ราย การตรวจสอบ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีนดังกล่าวทำโดยวิธี Allelic
discrimination ด้วย TaqMan probe real-time polymerase chain
reaction สถิติที่ใช้ ได้แก่ unpaired t-test, analysis of variance
(ANOVA) และ Chi-square test
: ความถี่ของจีโนไทป์ GG, GA และ AA ของยีน NTCP ตำแหน่ง
ผลการศึกษา
rs2296651 ในกลุม่ ควบคุมทีม่ สี ขุ ภาพดีเป็นร้อยละ 74.2, ร้อยละ 22.1
และร้อยละ 3.7 ตามลำดับ, กลุ่มที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่สามารถ
หายได้เองเป็นร้อยละ 84.1, ร้อยละ 15.1 และร้อยละ 0.8 ตามลำดับ
และกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังเป็นร้อยละ 85.0,
ร้อยละ 13.4 และร้อยละ 1.6 ตามลำดับ นอกจากนีพ้ บว่าความถีข่ อง
จีโนไทป์ non-GG (GA และ AA) ลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ในกลุม่ ทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีทส่ี ามารถหายได้เอง [odds ratio (OR)
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0.54; 95 % CI (0.35 - 0.86), P = 0.001] และในกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้
ไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง (0.51; 0.35 - 0.73, P < 0.001) เมื่อ
เปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดี อย่างไรก็ตามไม่พบความ
แตกต่างของจีโนไทป์ระหว่างกลุ่มที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่สามารถ
หายได้ เ อง และกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ต ิ ด เชื ้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี แ บบเรื ้ อ รั ง
นอกจากนี ้ ไ ม่ พ บความแตกต่ า งระหว่ า งความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของยีน NTCP ตำแหน่ง rs2296651 กับการพัฒนาไปเป็น
มะเร็งตับ เมื่อเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
แบบเรื้อรังที่เป็นมะเร็งตับกับไม่ได้เป็นมะเร็งตับ
จีโนไทป์ GA หรือ AA ของยีน NTCP ตำแหน่ง rs2296651 มีความชุก
สูงในกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดี อย่างไรก็ตามความหลากหลายทาง
พันธุกรรมของยีน NTCP ตำแหน่ง rs2296651 ไม่มีความสัมพันธ์กับ
กลุ่มที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่สามารถหายได้เอง และการพัฒนา
จากระยะการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบ บีแบบเรือ้ รังไปเป็นมะเร็งตับ
ไวรัสตับอักเสบบี, ไวรัสตับอักเสบบีเรือ้ รัง, มะเร็งตับ, ความหลากหลาย
ทางพันธุกรรม, ยีน NTCP.
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มะเร็งตับชนิด Hepatocellular carcinoma (HCC)
เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับที่ 2 ของผู้ป่วยมะเร็ง
ทั่วโลก ซึ่งร้อยละ 80 พบในประเทศกำลังพัฒนา โดย
เฉพาะในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศไทย
และภูมิภาคที่อยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราใน
ทวีปแอฟริกา มะเร็งชนิดนีเ้ กิดขึน้ ได้จากสาเหตุตา่ ง ๆ เช่น
ติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบซี และ
การดืม่ แอลกอฮอล์(1, 2) มีขอ้ มูลรายงานว่าประชากรทัว่ โลก
ประมาณ 350 - 400 ล้านรายมีการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี
แบบเรื ้ อ รั ง และประมาณ 700,000 รายนั ้ น เสี ย ชี ว ิ ต (3)
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
มีความสำคัญต่อการเกิดโรคมะเร็งตับส่งผลทำให้เกิด
การเสียชีวติ ได้ จึงได้มกี ารศึกษากลไกการเพิม่ จำนวนของ
เชือ้ ไวรัส พบว่าเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีสามารถเข้าสูเ่ ซลล์ตบั
ได้ เนือ่ งจากทีผ่ วิ ของเซลล์ตบั นัน้ มีตวั รับทีจ่ ำเพาะเจาะจง
(specific receptor) ซึง่ เมือ่ ไม่กป่ี ที ผ่ี า่ นมาสามารถระบุได้
ว่าตัวรับดังกล่าวนัน้ คือ sodium dependent taurocholate
co-transporting polypeptide (NTCP) มีหน้าที่ คือ ขนส่ง
น้ำดีเข้าสู่ตับ (bile acid transporter)(4 - 7) ในปัจจุบันยัง
มีงานวิจยั ทีท่ ำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลาก
หลายทางพันธุกรรม (single nucleotide polymorphisms
หรือ SNPs) บนยีน NTCP กับการดำเนินโรคจากการติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบบีไม่มากนัก โดยจากงานวิจัยที่ผ่าน
มาพบว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน NTCP
ตำแหน่ง rs2296651 มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบีในกลุ่มประชากรจีนชาวฮั่นอย่างมีนัยสำคัญ
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมสุขภาพดี (8 - 10) รวมถึง
การศึกษาในประชากรชาวไต้หวัน พบว่ามีความสัมพันธ์
กับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและการเป็นมะเร็งตับ
เช่นกัน(11) อย่างไรก็ตามจากการศึกษาในประชากรจีน
ชาวธิ เ บตและชาวอุ ย กู ร ์ พบว่ า ความหลากหลายทาง
พันธุกรรมบนยีน NTCP ตำแหน่ง rs2296651 ไม่มคี วาม
สัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี(12) แสดงให้เห็นว่า
แม้จะเป็นประชากรในประเทศเดียวกันแต่ผลการศึกษา
อาจต่างกันได้ นอกจากนี้พบว่าเชื้อชาติ (ethnicity) ก็มี
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ความเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมบนยีน NTCP กับการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี
และการเป็นมะเร็งอีกด้วย เนื่องจากไม่พบ minor allele
ในประชากรชาวยุโรป, อเมริกัน รวมถึงสเปน จึงถือได้ว่า
เป็น major variation ของชาวเอเชีย(13) ในงานวิจัยนี้จึง
สนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทาง
พันธุกรรมบนยีน NTCP ตำแหน่ง rs2296651 กับการติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบบีและการเกิดมะเร็งตับ เนื่องจากยัง
ไม่มีการศึกษาในประชากรชาวไทยมาก่อน
วิธกี ารศึกษา
กลุ่มประชากรที่ศึกษา
เก็บตัวอย่างเลือดจากกลุ่มควบคุม 472 ราย
แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดี (healthy control)
จำนวน 240 ราย และกลุ่มที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่
สามารถหายได้เอง (spontaneous HBV clearance)
จำนวน 232 ราย ซึง่ ได้รบั ความอนุเคราะห์ตวั อย่างเลือด
จากศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย ในขณะทีก่ ลุม่ ผูป้ ว่ ย
ที ่ ต ิ ด เชื ้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี แ บบเรื ้ อ รั ง (chronic HBV
infection) มีจำนวน 635 ราย แบ่งเป็นที่ติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีแบบเรือ้ รัง ซึง่ เป็นมะเร็งตับจำนวน 316 รายและ
ไม่เป็นมะเร็งตับจำนวน 319 ราย ที่เข้ารับการรักษา ณ
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้มกี ารลงลาย
มือชื่อยินยอมจากผู้ป่วยแล้วในกรณีที่ให้เก็บตัวอย่าง
เลือดที่เหลือไว้เพื่อการวิจัยในอนาคต นอกจากนี้ผู้ป่วย
แต่ละรายต้องไม่มีประวัติการติดเชื้อไวรัสตับเสบบีร่วมกับ
การติดไวรัสตับอักเสบซีหรือเอชไอวี และได้รับการวินิจฉัย
ยืนยันจากแพทย์ว่าเป็นมะเร็งชนิดอื่นร่วมด้วย ซึ่งการ
ศึกษานี้ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การศึกษาวิจยั ในมนุษย์ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เลขที่ 046/60 โดยทำการสกัดดีเอ็นเอ
โดยใช้เทคนิค phenol-chloroform-isoamyl alcohol
extraction เก็บสารละลายดีเอ็นเอทีส่ กัดได้ไว้ทอ่ี ณ
ุ หภูมิ 20C
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การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมบนยีน
NTCP
การตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรม
บนยีน NTCP ทีต่ ำแหน่ง rs2296651 โดยใช้เทคนิค real
time polymerase chain reaction (real-time PCR) ร่วมกับ
TaqMan probes (Applied Biosystems, USA) โดยมี
สารที ่ ใ ช้ ป ระกอบด้ ว ยน้ ำ กลั ่ น ที ่ ฆ ่ า เชื ้ อ แล้ ว 2.5  l,
TaqMan Genotyping Master Mix 5 l, Taqman probe
with primer 0.5 l และ DNA template 2 l ซึง่ มีสภาวะ
ทีใ่ ช้ทำดังนี้ 1) pre-holding stage ที่ 60C 30 วินาที 2)
holding stage ที่ 95C 10 นาที 3) denaturation ที่
95C 15 วินาที 4) annealing/extension ที่ 60C 1 นาที
40 รอบ ซึง่ วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปโดยเครือ่ ง
StepOnePlus Real-Time PCR system (Applied
Biosystems, USA) ซึง่ products ของยีน NTCP ตำแหน่ง
rs2296651 ทีม่ จี โี นไทป์แบบ AA (mutant type) มีความ
จำเพาะกับ Taqman probe ที่ติดฉลากด้วย VIC และ
จีโนไทป์แบบ GG (wild type) มีความจำเพาะกับ Taqman
probe ทีต่ ดิ ฉลากด้วย FAM
การวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิติ
วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยโปรแกรม SPSS version 22
ใช้สถิติเชิงอนุมาน ได้แก่ unpaired t test และ analysis
of variance (ANOVA) เพื่อพิจารณาความแตกต่างของ
ลักษณะทางคลินิกระหว่างกลุ่มควบคุมกับกลุ่มผู้ป่วย
และใช้สถิติ Chi-square test ในการหาความสัมพันธ์
ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมกับการดำเนิน
โรคจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี รวมถึงใช้โปรแกรม
MedCalc Statistical Software เพือ่ คำนวณหาค่า odds
ratio (OR) และค่า 95% confidence interval (CI) กำหนด
ให้ขอ้ มูลมีความแตกต่างอย่างมีนยั สำคัญ P < 0.05
ผลการศึกษา
จากข้ อ มู ล ทางคลิ น ิ ก ของกลุ ่ ม ประชากรเป้ า
หมายทีใ่ ช้ในการศึกษาความสัมพันธ์ของ SNP rs2296651
กับการดำเนินโรคจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีถูกนำ
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มาวิเคราะห์ผลดังตารางที่ 1 โดยพบว่าประชากรในกลุ่ม
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังมีอายุเฉลี่ย
53.1  13 ปี กลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดี มีอายุเฉลี่ย
48.6  6 ปี และกลุม่ ทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีทส่ี ามารถ
หายได้เองมีอายุเฉลี่ย 49.8  6 ปี ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วย
ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง และเป็นมะเร็งตับมี
อายุเฉลี่ย 49.4  11 ปี และกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีแบบเรื้อรังแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งตับ มีอายุเฉลี่ย
47.3  12 ปี ในกลุ่มประชากรที่ศึกษาพบว่าเพศชาย
มากกว่าเพศหญิง ซึ่งพบเพศชายมากที่สุดในกลุ่มผู้ป่วย
ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังคิดเป็นร้อยละ 70.9
และพบน้อยทีส่ ดุ ในกลุม่ ควบคุมทีม่ สี ขุ ภาพดีคดิ เป็นร้อยละ
53.3 ส่วนเพศหญิงนั้นพบมากที่สุดในกลุ่มควบคุมที่มี
สุขภาพดี คิดเป็นร้อยละ 46.7 และน้อยทีส่ ดุ ในกลุม่ ผูป้ ว่ ย
ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง คิดเป็นร้อยละ 29.1
ในขณะที่กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง
และเป็นมะเร็งตับ พบว่าเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง
นอกจากนี้พบว่ามีความแตกต่างของอายุเฉลี่ย
และสัดส่วนของเพศระหว่างกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดี
กลุ่มที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่สามารถหายได้เอง และ
กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังอย่างมีนัย
สำคัญ (P < 0.0001) สำหรับค่าอืน่ ๆ ได้แก่ ค่า alanine
transaminase (ALT), alkaline phosphatase (ALP),
aspartate aminotransferase (AST) และ alphafetoprotein
(AFP) ในกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ต ิ ด เชื ้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี แ บบ
เรือ้ รังแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งตับ มีความแตกต่างกับกลุม่ ผูป้ ว่ ย
ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังและเป็นมะเร็งตับ
(P = 0.042, 0.045, < 0.001, < 0.001, < 0.001 ตาม
ลำดับ) ส่วน HBeAg ไม่พบความแตกต่างกันระหว่างกลุม่
(P > 0.05) นอกจากนี้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีแบบเรื้อรังและเป็นมะเร็งตับพบว่ามีค่า total
bilirubin เฉลีย่ ประมาณ 1.25 มีการแบ่งระยะความรุนแรง
ของโรคตับแข็งตามเกณฑ์ของ Child-Pugh พบว่าส่วน
ใหญ่อยู่ใน class A แต่เมื่อมีการแบ่งระยะมะเร็งตาม
เกณฑ์ของ Bacelona Clinic (BCLC) พบว่าส่วนใหญ่
อยูใ่ นระยะ intermediate stage (stage B)

154 (66.4%)
78 (33.6%)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND

128 (53.3%)
112 (46.7%)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND

ND

ND

ND

450 (70.9%)
185 (29.1%)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

53.1  13

Total

180 (57.7%)
132 (42.3%)

ND

3.9  0.9
52.3  49.6
71.4  24.6
38.3  31.3
3.1  2.8
ND

187 (58.6%)
132 (41.4%)

47.3  12

24 (19.2%)
101 (80.8%)

88 (31.4%)
110 (39.3%)
82 (29.3%)

177 (75.6%)
57 (24.4%)

263 (83.2%)
53 (16.8%)
1.25  0.9
3.58  0.7
58.6  66.7
151.9  122.8
86.3  99.8
9979.7  34420.1

49.4  11

Chronic HBV infection (n = 635)
Non-HCC (n = 319)
HCC (n = 316)

0.054**

0.052**
0.045**
0.001**
0.001**
0.001**

0.001*, 0.001**
0.001*, 0.001**

P - value

(TB: Total bilirubin, ALT: Alanine transaminase, ALP: Alkaline phosphatase, AST: Aspartate aminotransferase, AFP: Alphafetoprotein, BCLC: Bacelona Clinic Liver
Cancer, HBV: Hepatitis B virus, ND = No data, P - value < 0.05)
* เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังและกลุ่มควบคุมทั้งสองกลุ่มรวมกัน
** เปรียบเทียบระหว่างกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังที่เป็นมะเร็งและกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังที่ไม่ได้เป็นมะเร็ง

49.8  6

48.6  6

Age (years)
Sex (%)
Male
Female
TB (mg/dL)
Albumin (mg/dL)
ALT (IU/L)
ALP (mg/L)
AST (IU/L)
AFP (ng/mL)
Child-Pugh
A
B-C
BCLC
0-A
B
C-D
HBeAg
Negative
Positive

Spontaneous HBV clearance
(n = 232)

Healthy controls
(n = 240)

Baselines

ตารางที่ 1. ข้อมูลทางคลินกิ ของกลุม่ ประชากร
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ความสัมพันธ์ระหว่างความหลากหลายทางพันธุกรรมบนยีน NTCP กับการดำเนินโรค
จากการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี
941

942

นงณภัสร์ ตูยปาละ และคณะ

ตารางที่ 2 แสดงความถี่ของจีโนไทป์และอัลลีล
ของยีน NTCP ตำแหน่ง rs2296651 และความสัมพันธ์
ของความหลากหลายทางพันธุกรรมในกลุ่มประชากรที่
ศึกษาเทียบกับกลุ่มควบคุม พบว่าจีโนไทป์ GA และ AA
มีความสัมพันธ์ในลักษณะลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี ใ นกลุ ่ ม ที ่ ต ิ ด เชื ้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี ท ี ่
สามารถหายได้เองอย่างมีนัยสำคัญ (P = 0.036, 0.043
ตามลำดับ) รวมทั้งในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
บีแบบเรื้อรัง (P = 0.011, 0.032 ตามลำดับ) เมื่อเปรียบ
เทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดี นอกจากนั้น A allele
พบว่ามีความสัมพันธ์กับการลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี ใ นกลุ ่ ม ที ่ ต ิ ด เชื ้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี ท ี ่
สามารถหายได้เองอย่างมีนยั สำคัญ (P = 0.001) รวมทัง้
ในกลุ ่ ม ผู ้ ป ่ ว ยที ่ ต ิ ด เชื ้ อ ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี แ บบเรื ้ อ รั ง
(P < 0.001) เมือ่ เปรียบเทียบกับกลุม่ ควบคุมทีม่ สี ขุ ภาพดี
จากการพิจารณาค่า OR เมือ่ เปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดีกับกลุ่มที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ
บีที่สามารถหายได้เอง (OR = 0.58, 95% CI = 0.38 –
0.87) และระหว่างกลุม่ ควบคุมทีม่ สี ขุ ภาพดีกบั กลุม่ ผูป้ ว่ ย
ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง (OR = 0.6, 95%
CI = 0.43 – 0.83) พบว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็น protective
allele ในขณะที ่ เ มื ่ อ เปรี ย บเที ย บระหว่ า งกลุ ่ ม ติ ด เชื ้ อ
ไวรัสตับอักเสบบีที่สามารถหายได้เองกับกลุ่มผู้ป่วยที่
ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรัง (OR = 1.04, 95%
CI = 0.71 – 1.53) พบว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็น risk allele
แต่อย่างไรก็ตามไม่พบความแตกต่างกัน (P > 0.05)
ตารางที่ 3 แสดงความถี่ของจีโนไทป์และอัลลีล
ของยีน NTCP ตำแหน่ง rs2296651 และความสัมพันธ์
ของความหลากหลายทางพันธุกรรมในกลุ่มผู้ป่วยที่ติด
เชื้อไวรัสตับอักเสบบี แต่ไม่ได้เป็นมะเร็งตับเทียบกับกลุ่ม
ที่เป็นมะเร็งตับ พบว่าในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีแบบเรื้อรัง และเป็นมะเร็งตับ เมื่อเปรียบเทียบ
กับกลุม่ ผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีแบบเรือ้ รังแต่ไม่ได้
เป็นมะเร็งตับ ไม่พบความสัมพันธ์กนั (P > 0.05)
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จากการพิจารณาค่า OR เมือ่ เปรียบเทียบระหว่าง
กลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังแต่ไม่ได้
เป็นมะเร็งตับกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบ
เรือ้ รัง และเป็นมะเร็งตับ (OR = 0.92, 95% CI = 0.62 –
1.35) พบว่ามีแนวโน้มว่าจะเป็น risk allele แต่อย่างไร
ก็ตามไม่พบความแตกต่างกัน
อภิปรายผล
ผลงานวิจยั พบว่า SNP ของยีน NTCP ตำแหน่ง
rs2296651 ในประชากรกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดี กลุ่ม
ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่สามารถหายได้เอง และกลุ่ม
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแบบเรื้อรังมีความถี่ของ
อัลลีล G (ร้อยละ 85.2, ร้อยละ 91.6 และ ร้อยละ 91.7
ตามลำดับ) ซึ่งสูงกว่าอัลลีล A แสดงให้เห็นว่า SNP
rs2296651 ในประชากรไทยมี major allele เป็น G และ
minor allele เป็น A ซึง่ สอดคล้องกับการศึกษาของ Yang
J. และคณะ (10) ที่ศึกษาในประชากรจีนชาวฮั่น และยัง
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Li N. และคณะ (14) ซึ่ง
ศึ ก ษาในประชากรจี น ชาวฮั ่ น เช่ น เดี ย วกั น งานวิ จ ั ย นี ้
แสดงให้เห็นว่าความถี่ของอัลลีลสำหรับ SNP ตำแหน่ง
นี้ในประชากรไทยกับประชากรจีนไม่มีความแตกต่างกัน
นอกจากนี้ในงานวิจัยของ Peng L. และคณะ(9) พบว่า
จีโนไทป์ GA และ AA ของ SNP rs2296651 มีความ
สัมพันธ์กบั การลดความเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบ
บี เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดีที่ศึกษา
ในประชากรจีนชาวฮัน่ ซึง่ สอดคล้องกับผลการศึกษานี้
ในขณะที ่ ก ารศึ ก ษาของ Su Z. และคณะ (12)
ที ่ ท ำการศึ ก ษาในประชากรชาวธิ เ บตและอุ ย กู ร ์ พ บ
ว่าจีโนไทป์ GA และ AA ของ SNP rs2296651 ไม่มี
ความสัมพันธ์ต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เมื่อเปรียบ
เทียบกับกลุ่มที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีที่สามารถหายได้
เอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยนี้ จึงถือได้ว่าเป็นหลักฐาน
ทีแ่ สดงให้เห็นว่าเชือ้ ชาติเป็นปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสัมพันธ์
ระหว่างความหลากหลาย ทางพันธุกรรมบนยีน NTCP
กับการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี

540 (85.0%)
85 (13.4%)
10 (1.6%)
540 (85.1%)
95 (14.9%)
619 (97.5%)
10 (1.5%)

178 (74.2%) 195 (84.1%)
53 (22.1%) 35 (15.1%)
9 (3.7%)
2 (0.8%)

178 (74.2%) 195 (84.1%)
62 (25.8%) 37 (15.9%)

231 (96.3%) 230 (99.1%)
9 (3.7%)
2 (0.9%)

Chronic HBV
infection
(n = 635)

1165 (91.7%)
105 (8.3%)

Spontaneous
HBV
clearance
(n = 232)

409 (85.2%) 425 (91.6%)
71 (14.8%) 39 (8.4%)

Healthy
controls
(n = 240)

0.036
0.043

1
0.5 (0.09 - 2.83)

0.44

1
0.54 (0.35 - 0.86) 0.001

1
0.6 (0.38 - 0.97)
0.2 (0.04 - 0.95)

Controls vs. CHB

0.002

0.45

1
0.51 (0.35 - 0.73) < 0.001
1
1.52 (0.5 - 4.6)

Clearance vs. CHB

P-value

0.72
1
2.97 (0.68 -13.01) 0.15

1
0.92 (0.61 - 1.4)

1
0.88 (0.57 - 1.34) 0.55
1.81 (0.39 - 8.31) 0.44

1
1.04 (0.71 - 1.53) 0.83

P - value OR (95%CI)

1
0.5 (0.36 - 0.78) 0.011
0.37 (0.15 - 0.92) 0.032

1
0.6 (0.43 - 0.83)

P - value OR (95%CI)

1
0.58 (0.38 - 0.87) 0.001

OR (95%CI)

Controls vs. Clearance

HCC: Hepatocellular carcinoma, CHB: Chronic hepatitis B, CI: Confidence interval, OR: Odds ratio.

Allelic model
Major (G)
Minor (A)
Genotype
GG
GA
AA
Dominant model
GG
GA+AA
Recessive model
GG+GA
AA

NTCP

ตารางที่ 2. ความถี่ของจีโนไทป์และอัลลีลของยีน NTCP ตำแหน่ง rs2296651 และความสัมพันธ์ของความหลากหลายทางพันธุกรรมในกลุ่มประชากรที่ศึกษา
เทียบกับกลุ่มควบคุม
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ตารางที่ 3. ความถีข่ องจีโนไทป์และอัลลีลของยีน NTCP ตำแหน่ง rs2296651 และความสัมพันธ์ของความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมในกลุ่มผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีแต่ไม่ได้เป็นมะเร็งตับเทียบกับกลุ่มที่เป็นมะเร็งตับ
NTCP
Allelic model
Major (G)
Minor (A)
Genotype
GG
GA
AA
Dominant model
GG
GA + AA
Recessive model
GG + GA
AA

Non HCC
(n = 319)

HCC
(n = 316)

Non HCC vs. HCC
OR (95%CI)

P - value

580 (90.9%)
58 (9.1%)

579 (91.6%)
53 (8.4%)

1
0.92 (0.62 - 1.35)

0.66

266 (83.4%)
48 (15.0%)
5 (1.6%)

274 (86.7%)
31(9.8%)
11 (3.5%)

1
0.63 (0.39 - 1.02)
2.14 (0.73 - 6.23)

0.06
0.16

266 (83.4%)
53 (16.6%)

274 (86.7%)
42 (13.3%)

1
0.77 (0.5 - 1.2)

0.24

314 (98.4%)
5 (1.6%)

305 (96.5%)
11 (3.5%)

1
2.26 (0.78 - 6.6)

0.13

HCC : Hepatocellular carcinoma, CI : Confidence interval, OR : Odds ratio.

นอกจากนี้จากการศึกษาก่อนหน้านี้ของ Li N.
และคณะ (14) ในปี พ.ศ. 2557 ได้รายงานการวิจัย ไว้ว่า
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน NTCP ตำแหน่ง
rs2296651 ไม่มีความสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งตับ ซึ่ง
ศึกษาในประชากรจีนชาวฮั่นมีความสอดคล้องกับการ
ศึกษานี้ในประชากรไทย รวมถึงในการศึกษาของ Su Z.
และคณะ (12) ที่ทำการศึกษาในประชากรชาวธิเบตและ
อุยกูร์ แต่แตกต่าง จากการศึกษาของ Hu H-H. และคณะ(11)
ที่มีการรายงานว่าความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน
NTCPตำแหน่ง rs2296651 มีความสัมพันธ์กับการเกิด
มะเร็งตับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีในประชากร
ชาวไต้หวัน ซึ่งความแตกต่างที่เกิดขึ้นนี้อาจเกิดจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาในงานวิจัยนี้มีจำนวนน้อยกว่าเมื่อ
เปรียบเทียบกัน

สรุป
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน NTCP
ตำแหน่ง rs2296651 มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบบีในประชากรชาวไทย รวมทั้งจีโนไทป์ GA
หรือ AA ที่พบในกลุ่มควบคุมที่มีสุขภาพดีมากกว่ากลุ่ม
ผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ ไวรัสตับอักเสบบี อย่างไรก็ตามความหลาก
หลายทางพันธุกรรมของยีน NTCP ตำแหน่ง rs2296651
ไม่มคี วามสัมพันธ์กบั การติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบบีทส่ี ามารถ
หายได้เอง และการพัฒนาจากระยะการติดเชื้อไวรัสตับ
อักเสบบีแบบเรื้อรังไปเป็นมะเร็งตับ
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณอาสาสมัครทุกท่านและขอขอบคุณ
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย รวมถึงสมาชิก
ห้องปฏิบัติการ 724, หน่วยปฏิบัติการวิจัย Research
Unit of Hepatitis and Liver Cancer และ ดร. ณัฐธยาน์
ช่วยเพ็ญ เป็นอย่างมากที่ให้การช่วยเหลือในการศึกษานี้
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