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สารพิ ษ จากเชื้ อ รา (mycotoxins) เป็ นสารพิ ษ ระดั บ ทุ ต ยภู มิ (secondary compounds) จะเกิ ด การ
สังเคราะห์ได้ภายใต้สภาวะที่มีความจําเพาะเท่านั้น โดยส่ วนใหญ่จะถูกสร้างโดยเชื้ อรา ซึ่ งพบได้ทว่ั ไปใน
อ าห าร ส าร พิ ษ จ าก เชื้ อ ร าที่ รู ้ จั ก ทั่ ว ๆ ไ ป คื อ Aflatoxins, Ochratoxin A (OTA), citrinin, patulin
trichothecenes, deoxynivalenol (DON), T-2 toxin (T-2), แ ล ะ HT-2 toxin (HT-2), fumonisins แ ล ะ
zearalenone (ZEN) ซึ่ งที่ ก ล่ า วมาทั้ งหมดนี้ เป็ น metabolites ที่ เกิ ด จากเชื้ อราหลากหลายชนิ ด เช่ น
Aspergillus, Fusarium, Penicillium,และ Alternaria
Modified mycotoxin ตรวจพบครั้ งแรกในช่ ว งปี ค.ศ. 1980 ตรวจพบในปริ ม าณสู ง ทั้ง ที่ ไ ม่ พ บ
สารพิ ษ จากเชื้ อราชนิ ดใดเลย สารพิ ษ ที่ ตรวจพบดังกล่ า วถูก เรี ย กว่า undetected forms ได้แก่ conjugated
mycotoxins ซึ่ ง metabolites เหล่ า นี้ ภายหลัง ได้ถู ก เรี ย กว่ า modified mycotoxins โดยตั้ง ตามโครงสร้ า ง
(structure), ความเป็ นขั้ว (polarity), ความสามารถในการละลาย (solubility), และมวลโมเลกุล (molecular
mass) ในบางกรณี สามารถถูกสร้างได้จากเชื้อรา (fungi) โดยเกิดในส่ วน defense mechanism ที่ป้องกันการ
ติดเชื้อในพืชชนิ ดต่าง ๆ อันมีสาเหตุมาจากความเป็ นพิษ นอกจากนี้ modified mycotoxins ยังพบว่าสามารถ
เปลี่ยนกลับไปเป็ น mycotoxins (parent mycotoxins) ภายใต้กระบวนการ metabolism ของคนและสัตว์ได้อีก
ด้วย ตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดง Major mycotoxins ที่พบในอาหารและ modified forms ของแต่ละชนิด (Freire et al.,
2018)
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โดยหลัก ๆ แล้วจะพบกับ กระบวนการย่อย (derive) สารพิ ษ จากเชื้ อราภายในกระบวนการกลไก
ป้ อ งกัน ตัว ของพื ช (plant defense mechanisms) อย่ า งไรก็ ต ามบางที ก็ มี ก ารเรี ย ก modified mycotoxins
เหล่านี้วา่ mycotoxin-derived compounds เพราะมักจะพบว่าเกิดขึ้นจากปฏิกิริยา metabolism ทั้งในสัตว์และ
พืช และมักจะปรากฏให้เจอพร้อม ๆ กับ free mycotoxins ในบางกรณี ความเข้มข้นของสารพิษจากเชื้อราที่
ตรวจพบนั้น ก็ เป็ นความเข้ม ข้น ที่ เกิ ด จากสารพิ ษ จากเชื้ อ ราหลัก (parent mycotoxins) รวมกับ modified
mycotoxins เพราะฉะนั้น การทําความเข้าใจการสร้ าง (formation) และการเปลี่ ย นรู ป (degradation) ของ
สารพิษจากเชื้ อราจึ งจําเป็ นมากที่ จะต้องมี การศึกษาให้ละเอียด และตรงประเด็นมากที่ สุด เพื่อหาวิธีการ
ประเมิ นความเสี่ ย งเกี่ ยวกับ modified mycotoxins ทั้งนี้ เนื่ องจากความเข้มข้นสุ ท ธิ ข องสารพิษ จากเชื้ อรา
(total mycotoxins) อาจพบว่าเป็ น parent mycotoxins เสี ยส่ วนใหญ่ และมี modified mycotoxins ปะปนมา
บ้า ง หรื อ ในบางกรณี น้ ั น ที่ ต รวจพบ mycotoxins แท้จ ริ ง แล้ว อาจะเป็ น modified mycotoxins ก็ เป็ นได้
เนื่ องจากมีความใกล้เคียงกันค่อนข้างสู ง ความสามารถในการบดบัง (blinds) โดยความสามารถนี้ จะทําการ
บดบัง การตรวจพบของ parent mycotoxins ในวัต ถุ ดิบ อาหารได้ ซึ่ งเกิ ด จากการที่ ส ารพิ ษ จากเชื้ อราทํา
ปฏิกิริยากับส่ วนประกอบในอาหารที่มีพนั ธะโควาเลนท์ (covalent bonds) ซึ่ งเรี ยกว่า conjugated ซึ่งตัวนี้ จะ
สามารถมองเห็นและตรวจพบได้ ส่ วนอีกด้านหนึ่ งที่ไม่ใช่พนั ธะโคลาเลนท์ (noncovalent bonds) หรื อเรี ยก
อี ก อย่างว่า “physical entrapment” จะเรี ยกว่า “hidden” ซึ่ งการที่ จะมองเห็ น หรื อไม่ น้ ี ข้ ึน อยู่กับ การจับ ตัว
(bound) ขององค์ประกอบนั้น ๆ (matrix)
ปั จจุ บ ัน ได้มี ค าํ จํา กัด ความถึ ง modified mycotoxins ว่าเป็ นสารประกอบ (compounds) ที่ ม าจาก
secondary metabolite ของสารพิ ษ จากเชื้ อ รา เช่ น DON และ ZEN โครงสร้ า งของ modified mycotoxin
จะต้องถูกสร้าง หรื อเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการทางเคมี (chemical process) หรื อกระบวนการทางชีวภาพ
(biological) หมายความรวมถึงที่เกิดในสัตว์ พืช และกิจกรรมของจุลชี พ (microorganism) โดยทั้งหมดต้อง
เกิดด้วยกรรมวิธีธรรมชาติ หรื อการเกิดกระบวนการดังกล่าวข้างต้นภายใต้กระบวนการแปรรู ปอาหารอัน
เกิ ด เป็ นไปเองตามธรรมชาติ ก็ จัด ให้ เป็ น modified mycotoxins ทั้ง หมด ซึ่ งได้แ สดงตัว อย่ า งการเกิ ด
modified mycotoxin ในอาหารตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างการเกิด modified mycotoxin ในอาหาร (Freire et al., 2018)
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การพบ modified mycotoxins อาจพบได้ในอาหารซึ่ งเกิดในระหว่างปฏิกิริยา detoxification ของ metabolite
ในพืช ซึ่งการเกิดนี้สามารถเกิดด้วยทั้งกระบวนการทางกายภาพ และกระบวนการทางเคมี และนับรวมไปถึง
modified mycotoxin ที่เกิดจาก metabolism ทั้งของสัตว์และมนุษย์ดว้ ยแสดงตาม ภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงการสร้างของ modified mycotoxin โดยพืช, จุลินทรี ย,์ กระบวนการแปรรู ป และสัตว์ (Freire
et al., 2018)
Modified mycotoxin โดยพืช
พืชที่ติดเชื้อราจนเกิดความเสี ยหายและเกิดการสร้างสารพิษจากเชื้อรา ซึ่ งในระหว่างที่เชื้อราจู่โจม
พืช พืชเองจะมีกลไกในการป้ องกันตัวจากการจู่โจมเหล่านั้นด้วยการเกิดปฏิกิริยา conjugation กับ organic
molecules หรื อเกิ ดปฏิกิริยา hydrolysis, reduction และ oxidation นอกจากนี้ ยงั ทําให้เปลี่ยนแปลงในขั้ว
(polarity) ด้วย การกําจัด พิ ษ ของพื ช (detoxification) จํา แนกออกเป็ น 3 เฟส หลัก ๆ ได้แก่ phase I และ
phase II ของ metabolism สองเฟสแรกจั ด เป็ นการเปลี่ ย นแปลงทางเคมี ส่ วนเฟส 3 นั้ นจั ด เป็ น
compartmentalization โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะส่ งผลให้เกิด masked mycotoxin) Phase I ระยะนี้ จะมี
ปฏิ กิริยาหลายชนิ ดเกิ ดขึ้นกับโมเลกุลของพืช เช่น hydrolysis, reduction หรื อ oxidation โดยหลัก ๆ แล้ว
phase I นี้ จะสร้ า ง lipophilic xenobiotics เพื่ อ เตรี ย มเข้า สู่ phase II ส่ ว น Hydrophilic xenobiotics ไม่
จําเป็ นต้องถูก metabolite ใน phase I เตรี ยมตัวไปสู่ phase II ได้เลย
Phase II จะมี ป ฏิ กิ ริ ย า conjugation ที่ เกิ ด จากการกํา จัด พิ ษ (detoxification) ของพื ช เอง ตรง
กระบวนการนี้ จะมี ก ารผูก ติ ด (binding) ระหว่าง hydrophilic biomolecules กับ xenobiotic และจะถู ก
catalyze ด้วย glycosyl-, malonyl- และ glutathione-S-transferase ทําให้สารประกอบจําพวก glucose, fatty
acids, glutathione และ hemicellulose จับกับ mycotoxin molecules ทําให้มีความสามารถในการละลายนํ้าได้
ดี ข้ ึ น (solubility) ซึ่ งหลัง จากนี้ จะเตรี ย มเข้า สู่ phase III จะมี ก ารลดความเป็ นพิ ษ ลงด้ว ย อย่า งไรก็ ต าม
สารพิษจากเชื้อราบางชนิ ด (derivatives mycotoxin) จะยังคงมีความเป็ นพิษอยู่ และสุ ดท้ายใน phase III จะ
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พบ modified mycotoxin ตกค้างใน vacuole, apoplast หรื อผนังเซลล์ ซึ่ ง ณ ตรงจุดนี้ สารพิษจะหยุดทําร้าย
ต่ อ เซลล์พื ช สารประกอบที่ พ บมากที่ สุ ด ในระบบกระบวนกานี้ คื อ β–linked glucose-conjugates ของ
trichothecenes, D3G และ HT-2 toxin-3-glusoside (HT-2-3G) และ zearalenone, zearalenone-14-glucoside
(ZEN-14G)
D3G หนึ่ งใน modified mycotoxin ที่ เปลี่ ย นรู ป มาจาก DON ในกลไกการป้ อ งกัน ตัว ของพื ช
(defense mechanism) โดยเอนไซม์ glycosyltransferase ทําการ binding ระหว่าง endogenous glucose
molecules กับโมเลกุลคาร์ บอน 3 hydroxyl group ของ DON จากการเปลี่ยนแปลง DON ไปเป็ น D3G, 3Acetyl-deoxynivalenol (3-ADON) นั้ นจากการสํ า รวจพบว่ า ไม่ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงได้ ใ นทุ ก วัต ถุ ดิ บ
ยกตัวอย่างเช่น มีการปนเปื้ อน DON ในข้าวสาลี ข้าวบาร์ เลย์ ข้าวโพด และข้าวไรย์ ทั้งหมดนี้ พบว่ามี การ
เปลี่ยนแปลง DON ไปเป็ น modified mycotoxin ชนิ ดต่าง ๆ แต่แตกต่างกันกับตัวอย่างข้าวโอ๊ต ซึ่งไม่พบว่า
มี ก ารเปลี่ ย นแปลง DON ไปเป็ น modified mycotoxin เลย ทั้ งนี้ เกิ ด จากข้ า วโอ๊ ต ไม่ มี ก ระบวนการ
germination เหมื อนพืชอื่ น ๆ ซึ่ งตรงจุดนี้ จะมี glucose และ enzyme เข้มข้นสู ง ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
DON ได้
ZEN เป็ นสารพิ ษจากเชื้ อราที่ ก่อให้เกิดปั ญ หาเกี่ ยวกับ hyperestrogenism, ปั ญหาการผสมติ ดยาก
การเกิดพิษของ ZEN นี้ มาจากการที่ lactone ring และ C-4 hydroxyl group ถูกเปลี่ยนโครงสร้างในระหว่าง
กลไกการป้องกันพิษ (detoxification process)
ตัว อย่า งข้าวบาร์ เลย์ (barley) พบว่า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของ ZEN เป็ น ZEN-16-glucoside (ZEN16G) และ ZEN-14G ในส่ ว นราก (root) ส่ ว นในข้า วสาลี (wheat) พบว่ า ZEN สามารถเปลี่ ย นไปเป็ น
modified mycotoxin ได้เพี ย ง 13% ของ ปริ ม าณที่ ใ ส่ ล งไปในตัวอย่าง โดยเกิ ด เป็ น ZEN glycoside ทั้ง นี้
เป็ นไปได้ถูกเปลี่ ยนไปเป็ น metabolite ที่ ไม่สามารถตรวจพบได้ เช่น malonyl-glucoside และ diglucoside
นอกจากนี้ Berthiller และคณะ ในปี 2006 ที่ ท ําการทดสอบการก่ อ ตัว (formation) ของ metabolism ทั้ง
phase I และ phase II ในตั ว อย่ า งพื ช Arabidopsis thaliana พบรู ปแบบของการก่ อ ตั ว ของ modified
mycotoxin ดั ง นี้ ZEN, α-zearalenol (α-ZEL), β-zearalenol (β-ZEL), α-zearalenol-glucoside, βzearalenol-glucoside, ZEN-4-glucoside, ZEN-4-sulfate, malonyl-glucosides (ZEN-MalGlc, α-ZENMalGlc, β-ZEL-MalGlc), di-hexose-(ZEN-DiHex, α-ZEL-DiHex, β-ZELDiHex), hexose-pentose
disaccharides (ZENHexPent, α-ZEL-HexPent, β-ZEL-Hex-Pent) แ ล ะ tri-hexose conjugate (β-ZELTriHex) นอกเหนื อ จากการก่ อ ตัว ของ monoglucoside ใน metabolism phase II แล้ว ยัง สั ง เกตได้ ว่ า เกิ ด
malonylglucoside และ disaccharide เกิดขึ้นด้วย
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Modified mycotoxin โดยจุลินทรีย์
พื ช ที่ ติ ด เชื้ อ (infected) อั น มี ส าเหตุ ม าจากกระบวนการสร้ า งสารพิ ษ จากเชื้ อ ราโดยเชื้ อ รา
(mycotoxin-producing), strains บางชนิ ดที่มาจากยีสต์, แบคทีเรี ย และ filamentous fungi สามารถก่อให้เกิด
modified mycotoxins ไ ด้ โ ด ย เฉ พ าะ sulfate conjugate แ ล ะ glucoside ester ที่ เกิ ด ใน ระ ห ว่ า งเกิ ด
กระบวนการกลไกป้ องกัน ตัวของพื ช (plant defense mechanism) และกิ จกรรมของเอนไซม์ (enzymatic
activity) เป็ นไปได้ที่ จะเกิดการเปลี่ ยนแปลง parent mycotoxin ให้กลายเป็ น modified mycotoxin ถึ ง 50%
ซึ่ ง เกื อ บทั้ง หมดนั้น เกิ ด จาก microorganism หรื อ เกิ ด บนองค์ ป ระกอบของอาหารเลี้ ย งเนื้ อ เยื่ อ (culture
medium) ซึ่ งในปั จ จุ บ ัน มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากปฏิ กิ ริ ย านี้ มากมายในอุ ต สาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะ
อุ ตสาหกรรมการหมัก (ferment) เช่ น ไวน์ เบี ย ร์ และ โชยุ แต่ อ ย่างไรก็ ตามการศึ ก ษาการเกิ ด modified
mycotoxin ด้วย microorganism นั้นจําเป็ นที่จะต้องมีการศึกษาอย่างมีระบบ
Modified mycotoxins โดย ยีสต์
ZEN จะถู ก Saccharomyces cerevisiae เปลี่ ย นให้ เป็ น α-ZEL, ZEN-14G และ ZEN-16G ยี ส ต์
Clonostachys rosea ก็ยงั สามารถเปลี่ยนแปลง ZEN ได้เช่นเดียวกัน โดยอาศัยปฏิกิริยาเอนไซม์ zearalenone
lactonohydrolase โดยเอนไซม์ ดัง กล่ า วนี้ จะไปจับ กับ โมเลกุ ล ของ ZEN (1-(3,5-dihydroxy-phenyl)-10’hydroxy-1’-undecen-6’-one จนทําให้การเกิดพิษของ ZEN ลดน้อยลง
Modified mycotoxin โดย filamentous fungi
metabolism ของเชื้ อ ราบางชนิ ด สามารถสร้ าง modified mycotoxin ได้ เช่ น 3-AcDON และ 15AcDON สามารถพบปนเปื้ อนได้ในอาหารสร้ างมาจากสายพัน ธุ์ Fusarium ซึ่ ง metabolite นั้น ก่ อตัวจาก
(formation) 3,15-diacetyl deoxynivalenol ซึ่ งเป็ น biosynthetic precursors ของ DON ที่ เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา
deacetylation เชื้ อ รา Rhizopus spp และ Aspergillus oryzae สามารถสร้ า ง metabolite ของ ZEN ได้ เช่ น
ZEN-14-sulfate, α-ZEL-sulfate, ZEN-16G, ZEN-14G และ α-ZEL จากการทดสอบเกื อบจะทั้งหมดของ
ZEN นั้นจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 3 ของการ incubate ส่ วนการดูดซึมของ ZEN เข้าสู่ ผนังเซลล์ของรา
นั้นยังคงต้องพิจารณาศึกษาต่อไป นอกจากนี้ยงั พบว่าการดูดซึมผ่านผนังเซลล์น้ นั จะทําให้พิษลดลง 20% อีก
ด้วย ทั้งนี้ เกิดจากทั้งกระบวนการ microorganism ที่ผนังเซลล์ และกระบวนการ transformation process ของ
parent mycotoxin จนได้ derivatives
Modified mycotoxin โดยแบคทีเรี ย
จุลชี พหลายจําพวก เช่ น Acinetobacter, Leadbetterella และ Gemmata ที่ พบมากในพืช และดิ น มี
ความสามารถในการเปลี่ ย น DON ให้ ก ลายเป็ น 3-keto-4-deoxynivalenol ได้ เมื่ อ ทํา การบ่ ม (incubate)
เนื้อเยือ่ ที่ปนเปื้ อนด้วย DON และ 3-epimer-DON ซึ่งเกิดเนื่องมาจากการทําปฏิกิริยากับ epoxide ring
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β-glucosidase ที่ ส ร้ า งโดย Bifidobacterium adolescentis สามารถทําปฏิ กิ ริย ากับ glucoside ของ
DON (D3G), nivalenol (nivalenol-3-glucoside (NIV-3G)) และ HT-2 (HT-2-3G) พบในตั ว อย่ า งธั ญ พื ช
และเบี ย ร์ ซึ่ งในปั จ จุ บ ั น ได้ มี ก ารใช้ ป ระโยชน์ จ ากจุ ด นี้ เพื่ อ สุ ข ภาพของมนุ ษ ย์ เช่ น probiotics และ
เช่นเดียวกันปฏิกิริยานี้อาจมีการเพิ่มของสารพิษจากเชื้อราด้วย
Modified mycotoxin โดยกระบวนการผลิต (processing)
สารพิษจากเชื้อราจัดว่าเป็ นสารพิษที่มีความคงตัว (stable) สู ง ไม่วา่ จะผ่านกระบวนการทางกายภาพ
เช่น อุณหภูมิ การปอก หรื อแม้แต่การบด การโม่ หรื อกระบวนการทางเคมี เช่น alkali และ acid treatment
หรื อกระบวนการทางจุลชีวะ เช่น การหมัก เป็ นต้น ก็ยงั คงสามารถรักษาสภาพเป็ นสารพิษไว้ได้ ในการลด
ปริ มาณ parent mycotoxin นั้นต้องอาศัยปั จจัยหลายอย่างระหว่างกระบวนการแปรรู ป (processing) เช่น รู ป
(form) ของสารพิษ, องค์ประกอบของอาหาร และกระบวนการทางกายภาพทั้งหมด
กระบวนการทางเคมี เช่น การใช้ alkali ในกระบวนการ hydrolysis จะทําให้ได้ผลเป็ น hydrolyzed
Fumonisins (HFB) อย่างไรก็ตามการทดสอบผลกระทบต่อ Fumonisins ด้วยการใช้ความร้อน และ alkali ผล
ปรากฏว่า ไม่พบข้อมูลที่แน่ ชดั อาจเพราะเนื่องจากใช้วิธีการทดสอบที่มีค่า recovery ที่ต่าํ มาทําการทดสอบ
modified mycotoxin อย่างไรก็ ตาม การศึ ก ษา HFB ก็ยงั ไม่เป็ นที่ ชัดแจ้งแต่อย่างใด แม้ว่าจะทําการศึก ษา
ปฏิกิริยา reduction หลังจากกระบวนการ hydrolysis แล้วก็ตาม
การศึกษาจําลองโครงสร้างขององค์ประกอบในอาหาร โดยการใช้ α-D-glucose เป็ นนํ้าตาล (sugar
model), methyl-α-D-glucopyranoside เป็ น แ ป้ ง (starch model) แ ล ะ N-α-acetyl-L-lysine methyl ester
และ BOC-L-cysteine methyl ester (กรดอะมิโนที่ได้มาจากการ derivatization) เป็ นโปรตีน (protein model)
แล้ว นํา มาทํา การทดสอบการเปลี่ ย นรู ป (degradation) ของสารพิ ษ จากเชื้ อ ราที่ ส ร้ า งจากเชื้ อ ราจํา พวก
Fusarium ผลการศึ ก ษาพบว่ารู ปแบบทั้งหมด (model) มี ก ารลดลงของ DON แต่ที่ ให้ผลการทดสอบการ
เปลี่ยนรู ป (degradation) ที่ชดั เจนที่สุดคือรู ปแบบ (model) ที่มี N-α-acetyl-L-lysine methyl ester อยู่ดว้ ย ซึ่ ง
ทําการทดสอบภายใต้อุณหภูมิ 150 °C เป็ นเวลา 10 นาที การเปลี่ยนแปลงนี้เกิดจากการที่ alkali ถูก catalysis
โดย ε-amino group เนื่องจาก DON ขนาดความเสถียรเมื่ออยูใ่ นสภาวะ alkali hydrolysis และจากปฏิกิริยานี้
ทําให้เกิด 12,13-epoxy group ด้วย อย่างไรก็ตามการทดสอบนี้ก็ข้ นึ อยูก่ บั ความเข้มข้นของ DON ด้วย
สําหรับกระบวนการการทําเบียร์ น้ นั ก็มีการตรวจพบสารพิษจากเชื้อราเช่นกัน แต่เป็ นเรื่ องยากที่จะ
หาแนวโน้มการปนเปื้ อนสารพิษจากเชื้อรา เนื่ องจากมีปัจจัยหลาย ๆ ด้าน เช่น ช่วงระยะเวลาการเก็บเกี่ยว
วัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต รวมไปถึงการปนเปื้ อนมากับวัตถุดิบก่อนการทําเบียร์ดว้ ย
จากรายงานพบ deoxynivalenol oligo-glucosides ระดับสู ง ในมอลต์ระยะ malting และในระหว่าง
กระบวนการผลิต sweet wort ซึ่ งการเกิดนี้ ได้ถูกอธิบาย โดยการเกิดกิจกรรมของเอนไซม์ (enzyme activity)
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ซึ่ งมีมากในระยะ (stage) นี้ โดยเอนไซม์จะไปเร่ งการสร้างปฏิกิริยา hydrolysis ของ conjugate DON ที่ จบั
กับแป้ง (starch) และ dextrin ด้วยเหตุน้ ี จึงทําให้อนุญาตให้เกิดปฏิกิริยา DON glycosylation ร่ วมกับ glucose
forming deoxynivalenol oligo-glucosides จะสังเกตได้ว่าในระยะ malting นั้นมักจะเกิดสารพิษจากเชื้อราได้
ดี อย่างไรก็ตามเอนไซม์ที่เกิดในระยะ malting นี้สามารถปลดปล่อย DON จาก glucoside ได้เช่นกัน
การตรวจวิเคราะห์
สารพิษจากเชื้ อรา (mycotoxins) สามารถจับกับองค์ประกอบในอาหารได้หลากหลาย นอกจากนี้
กระบวนการแปรรู ป (processing) ยังมีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (structure) ของสารพิษด้วย
ซึ่ ง ส่ ง ผลขัด ขวางการวิ เคราะห์ ส ารพิ ษ จากเชื้ อ ราในรู ป อิ ส ระ (free form) ได้ค่ า recovery ที่ ต่ ํา และพบ
รายงานการศึกษาวิจยั ทางด้านนี้ไม่มากนัก
เมื่ อสารพิ ษ จากเชื้ อรา (mycotoxins) จับ กับ องค์ป ระกอบต่ าง ๆ ในอาหารด้วยพันธะโควาเลนท์
(covalently binding) แล้วนั้น modified mycotoxin ที่ได้จะมีความเสถี ยรมากขึ้นภายใต้สภาวะการสกัด ทํา
ให้สามารถตรวจวัดได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับการหา retention time, molecular mass, m/z
ratio เหล่านี้ จะขาดเสี ยไม่ได้ เพราะสาเหตุสําคัญของการจับตามอง parameter เหล่านี้ คือ การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้าง (structure) หรื อ รู ปแบบ (form) เมื่อสิ่ งดังกล่าวเปลี่ยนค่าต่าง ๆ ของ chromatographic parameter
ก็จะต้องเปลี่ ยนตามไปด้วย ดังนั้น ควรที่จะให้ความสําคัญ และใส่ ใจตั้งแต่กระบวนการสกัด (extraction)
และการ clean up เพราะขั้น ตอนเหล่ า นี้ จะส่ ง ผลให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงทั้ง กับ parent mycotoxin และ
modified mycotoxin ซึ่งในปัจจุบนั นั้น การวิเคราะห์ส่วนใหญ่จะสามารถทําได้ดีเฉพาะใน parent mycotoxin
ในปั จจุ บ ันวิ ธี ที่ ดีที่ สุ ดในการตรวจวิเคราะห์ ส ารพิ ษ จากเชื้ อรา และอนุ พ ันธ์ คื อ เทคนิ ค Liquid
Chromatography Mass Spectrometry (LC-MS/MS) เพราะมี selectivity, sensitivity และความแม่นยําในการ
อ่ า นโครงสร้ า งสู งที่ สุ ดในขณะนี้ ร่ วมกั บ แหล่ ง กํ า เนิ ดไอออนที่ นิ ยมใช้ คื อ atmospheric pressure
electrospray ionization (APESI) และ atmospheric pressure chemical ionization (APCI) ส่ ว นตั ว ตรวจวัด
มวล (mass analyzer) ที่ นิย มใช้ ได้แก่ combination (MS/MS) quadrupole-linear ion trap, quadrupole-timeof-flight และ linear ion trap-Fourier transform ion-cyclotron resonance หรื อปั จ จุ บ ั น กลายมาเป็ น triple
quadrupoles และ ion traps ผสานเทคนิ คกับ isotopic patterns เพื่อตรวจวัดการเกิด modified mycotoxin ใน
ระหว่างกระบวนการแปรรู ป (processing) และ กระบวนการ metabolism ในพืช, คน และสัตว์
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สรุป
ปั จจุบนั มีการตื่นตัวในการศึกษาเกี่ยวกับสารพิษจากเชื้ อรา และ modified mycotoxin ทั้งในอาหาร
ในพืช ซึ่ งสามารถพบได้ท้ งั กระบวนการทางธรรมชาติ หรื อพบได้ท้ งั ในระหว่างกระบวนการแปรรู ปต่าง ๆ
ทั้งนี้ ความรู ้ความเข้าใจในอันตรายของสารพิษจากเชื้อราและอนุ พนั ธ์ก็ยงั คงจําเป็ นที่จะมีการศึกษาต่อไป
อย่างต่อเนื่ อง เพื่ อหาข้อสรุ ป ข้อมูลที่ ถูกต้อง เนื่ องจากหลายพื้นที่ ในโลกก็ตระหนักถึงอันตรายที่ จะเกิ ด
ขึ้นกับสุ ขภาพของคนและสัตว์ดว้ ย
กระบวนการแปรรู ป กระบวนการผลิตที่มีความหลากหลายนั้น มีผลโดยตรงต่อสารพิษจากเชื้ อรา
และอนุ พนั ธ์ต่าง ๆ นอกจากนี้ การปนเปื้ อนตามธรรมชาติต้ งั แต่เริ่ มต้นก็เป็ นปั จจัยสําคัญในการศึกษาด้วย
ปั จ จัย ที่ ท ําให้ เกิ ด ผลกระทบต่ อระดับ ของสารพิ ษ เหล่ า นี้ ได้แ ก่ ปริ ม าณตั้ง ต้น (initial level), อุ ณ หภู มิ ,
ระยะเวลา, ขั้นตอนการหมัก (fermentation), การเติมสิ่ งปรุ งแต่ง (additives), เอนไซม์, ลักษระทางกายภาพ
และลักษณะทางเคมี, องค์ประกอบ ฯลฯ ล้วนเป็ นปั จจัยที่มีผลกระทบต่อปริ มาณ หรื อความคงตัว หรื อแม้แต่
การผันกลับของสารประกอบเหล่านี้ได้
ถึ งแม้ว่า modified mycotoxin ส่ วนใหญ่ จะเกิ ดขึ้นจากกลไกการป้ องกันตัว (defense mechanism)
ของพืช หรื อ metabolism ของ microorganism แต่อย่างไรก็ตามในสัตว์ หรื อมนุษย์เองก็มีกระบวนการสลาย
พิษ (detoxification) นั่นทําให้พิษของสารประกอบลดลง หรื อแม้แต่เกิดการเปลี่ ยนผันกลับไปเป็ น parent
mycotoxin ก็ เป็ นได้ นอกจากนี้ ระบบต่ า ง ๆ ในร่ า งกายของสิ่ ง มี ชี วิ ต ก็ ย งั เป็ นจุ ด สํ า คัญ ที่ ท ํา ให้ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงมากมายของสารพิษจากเชื้อราและอนุพนั ธ์
การใช้เทคนิ คในการวิเคราะห์ที่ดีที่สุดคือการใช้ high-performance liquid chromatography โดยต่อ
ร่ วมกับเครื่ องวัดมวลเพื่อให้ความแม่นยําในการตรวจวัด modified mycotoxins อย่างไรก็ตามรายละเอียดใน
การสกัด ความเหมาะสมของการ clean-up ก็เป็ นสิ่ งที่สาํ คัญด้วย ส่ วนสารมาตรฐานนั้น ก็ควรที่จะมีการผลิต
สารใหม่ ๆ หรื อสารประกอบใหม่ ๆ ออกมาเพื่อที่จะใช้ในการยืนยันและระบุปริ มาณของสารพิษได้อย่าง
ถูกต้อง ท้ายสุ ดนี้ ข้อมูลที่ศึกษาที่ถูกต้อง และมากพอจะทําให้การประเมินความเสี่ ยงต่อสุ ขภาพนั้นแม่นยํา
และเป็ นประโยชน์ ที่ สุ ด นอกจากนี้ ยัง จํา เป็ นที่ จ ะต้อ งศึ ก ษากระบวนการเปลี่ ย นรู ป (transformation)
กระบวนการผันกลับ (reconvert) ให้กระจ่างแน่ชดั ต่อไปในอนาคต
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