
เช้ือราและสารพษิจากเช้ือรา

โดย

ผศ.ดร.นฤมล มาแทน



ไฟลมัของเช้ือรา

• Zygomycota, 

• Ascomycota, 

• Basidiomycota, 

• Deuteromycota.



Zygomycota
1. เซลลเ์ด่ียวเจริญอยูใ่นน ้า บนบก และซากพืชซากสตัว ์
2. เสน้ใยชนิดไม่มีผนงักั้น 
3. ตอ้งการความช้ืน 
4. ด ารงชีวิตแบบปรสิต(Parasite) และผูย้อ่ยสลาย (saprophyte) 
5. การสืบพนัธ์ุ 

- แบบไม่อาศยัเพศ สร้างสปอร์ เรียกวา่ sporangiospore 
- แบบอาศยัเพศ สร้างสปอร์ เรียกวา่ zygospore





Ascomycota
1. เซลลเ์ดียว ไดแ้ก่ ยสีต ์นอกนั้นเป็นพวกมีเส้นใยมีผนงักั้นและเป็น

ราคลา้ยถว้ย (cup fungi) 
2. ด ารงชีวิตบนบก 
3. การสืบพนัธ์ุ 

- แบบไม่อาศยัเพศ สร้างสปอร์เรียกวา่ conidia ท่ีปลายไฮฟา ส่วน
ยสีตจ์ะแตกหน่อ 
- แบบอาศยัเพศ สร้างสปอร์ ท่ีมีช่ือวา่ ascospore อยูใ่นถุงเรียกวา่ 
ascus







Basidiomycota

1. เสน้ใยมีผนงักั้นและรวมตวัอดัแน่นเป็นแท่งคลา้ยล าตน้ เช่น ดอกเห็ด 
2. การสืบพนัธ์ุ 

- แบบไม่อาศยัเพศ สร้างสปอร์เรียกวา่ codiospore ใน conidia 
- แบบอาศยัเพศ สร้างสปอร์ท่ีสร้างโดยอาศยัเพศสร้างบนอวยัวะคลา้ย
กระบองหรือเบสิเดียม (basidium) เรียกวา่ แบสิดิโอสปอร์ 
(basidiospore) 





Deuteromycota

1. เสน้ใยมีผนงักั้น 
2. สืบพนัธ์ุไม่แบบอาศยัเพศเท่านั้น โดยสร้างสปอร์ท่ีเรียกวา่ โคนิ

เดีย (conidia) จึงเรียกราในกลุ่มน้ีวา่ Fungi Imperfecti 
3. แต่หากเม่ือใดมีการสืบพนัธ์ุแบบอาศยัเพศจะไปอยูใ่น 

Ascomycetes และ Basidiomycetes 
ประโยชน์
1. Penicillium chrysogernum ใชผ้ลิตยาปฏิชีวนะเพนิซิลลิน 
2. Aspergillus wendtii ใชผ้ลิตเตา้เจ้ียว 
3. A. oryzae ใชผ้ลิตเหลา้สาเก



ตัวอย่าง

Penicillium chrysogenum
Penicillium griseofulvum
Penicillium roqueforti
Penicillium camemberti
Aspergillus oryzae
Aspergillus sojae
Aspergillus niger

http://en.wikipedia.org/wiki/Penicillium_chrysogenum
http://en.wikipedia.org/wiki/Penicillium_griseofulvum
http://en.wikipedia.org/wiki/Penicillium_roqueforti
http://en.wikipedia.org/wiki/Penicillium_camemberti
http://en.wikipedia.org/wiki/Aspergillus_oryzae
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Aspergillus_sojae&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Aspergillus_niger


1. Aspergillus

• Aspergillus มีมากว่า 100 species 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9iby4TeIJJFtEYBrUSJzbkF;_ylu=X3oDMTBjdmNoOTVjBHBvcwMyBHNlYwNzcg--/SIG=1i7pra533/EXP=1167290974/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DAspergillus%252B%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526x%253Dwrt%26w=237%26h=331%26imgurl=www.cmsynergy.com%252FMold%252F2004%252520Monday%252520Morning%252520Mold%252FAspergillus.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.cmsynergy.com%252FMold%252F2004%252520Monday%252520Morning%252520Mold%252F11292004%252520MMM.htm%26size=18.1kB%26name=Aspergillus.jpg%26p=Aspergillus%26type=jpeg%26no=2%26tt=8,657%26oid=2edab54a6b9bb74a%26ei=UTF-8
http://rds.yahoo.com/_ylt=A9iby4TeIJJFtEYBvkSJzbkF;_ylu=X3oDMTBkbWJybHJzBHBvcwMxOQRzZWMDc3I-/SIG=1hldo21fi/EXP=1167290974/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DAspergillus%252B%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526x%253Dwrt%26w=602%26h=600%26imgurl=www.cbs.knaw.nl%252FSchimmelpilze%252Freferenz%252FAspergillus%252520niger%252520MEA%252520.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.cbs.knaw.nl%252FSchimmelpilze%252Freferenz%252Fpage_01.htm%26size=25.6kB%26name=Aspergillus%2bniger%2bMEA%2b.jpg%26p=Aspergillus%26type=jpeg%26no=19%26tt=8,657%26oid=97d56d88bb5e0c2c%26ei=UTF-8
http://rds.yahoo.com/_ylt=A9iby4TeIJJFtEYBr0SJzbkF;_ylu=X3oDMTBjb3ZrYjNkBHBvcwM0BHNlYwNzcg--/SIG=1gjcasoa4/EXP=1167290974/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DAspergillus%252B%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526x%253Dwrt%26w=1327%26h=866%26imgurl=www.ttuhsc.edu%252FSOM%252FMicrobiology%252Fmainweb%252Faiaq%252FPictures%252FAspergillus%252520niger.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Findoorairresearch.net%252F%26size=108.4kB%26name=Aspergillus%2bniger.jpg%26p=Aspergillus%26type=jpeg%26no=4%26tt=8,657%26oid=e47fc25d5e4a1afe%26ei=UTF-8


1.1 A. flavus และ A. parasiticus

• สามารถสร้างสารพษิ aflatoxin 

• A. flavus สร้างสารพษิ aflatoxin B1, B2 และ cyclopiazonic acid

• A. parasiticus สร้างสารพษิ aflatoxin B1, B2, G1 และ G2

A. parasiticusA. flavus



Aflatoxins
• สารอะฟลาท๊อกซินเป็นสารพษิในอาหารที่เกดิจากจุลนิทรีย์โดยตรง

เช้ือราชนิดนีจ้ะผลติ(ปลดปล่อย)สารพษิอะฟลาท๊อกซิน บี1 บี2 จี2 
เอ็ม1 เอ็ม2 สารพิษเหล่านี้ล้วนก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้บริโภค
มากมาย

• B และ G บอกถงึ fluorescent colors (blue-green) เม่ือส่องภายใต้ 
UV 

• เลข 1 และ 2 บอกถงึ การแยกด้วยการใช้ TLC plates

• Aflatoxin M1 และ M2 สร้างจาก Aflatoxin B โดยกระบวนการ 
hydroxylation ในท่อน า้นมของสัตว์และปนออกมากบันมประมาณ
1.5 % ของปริมาณ Aflatoxin B 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiebJZJFyPMA1nSJzbkF;_ylu=X3oDMTBjcXBoZjEwBHBvcwMzBHNlYwNzcg--/SIG=1gndso8ev/EXP=1167292187/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dcow%252Band%252Bmilk%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526x%253Dwrt%26w=250%26h=250%26imgurl=www.midcoast.com.au%252F%257Edorrigo%252Fanja%252Fmilk%252520cow_01.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.midcoast.com.au%252F%257Edorrigo%252Fanja%252Ffavorite.html%26size=7.5kB%26name=milk%2bcow_01.jpg%26p=cow%2band%2bmilk%26type=jpeg%26no=3%26tt=23,291%26oid=dbce96f5a8defde0%26ei=UTF-8
http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiebJZJFyPMA1XSJzbkF;_ylu=X3oDMTBjdmNoOTVjBHBvcwMyBHNlYwNzcg--/SIG=1gghu2snl/EXP=1167292187/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253Dcow%252Band%252Bmilk%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526x%253Dwrt%26w=252%26h=229%26imgurl=www.hormel.com%252Fimages%252Fglossary%252Fm%252Fmilk.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.hormel.com%252Fkitchen%252Fglossary.asp%253Fid%253D33483%2526catitemid%253D%26size=3.2kB%26name=milk.jpg%26p=cow%2band%2bmilk%26type=jpeg%26no=2%26tt=23,291%26oid=cc2278dcfbcfde2a%26ei=UTF-8




ความเป็นพษิ
• สารพษินีม้ีฤทธ์ิต่อตับ ท าให้เกดิมะเร็ง

• มผีลในการท าให้ภูมคุ้ิมกนัในร่างกายมนุษย์อ่อนลง

• ปริมาณสารพษิ B1 ประมาณ 20 ไมโครกรัม/กโิลกรัม อาจท าให้
มนุษย์เสียชีวติ

• Aflatoxin B1 จะถูกเปลีย่นโดยการท างานของระบบ oxidase ในตับ 
ท าให้เกดิ 2,3-epoxy-aflatoxin B1 จากน้ันสารนีจ้ะจับกบั DNA และ
เกดิการรบกวน transcription จนเป็นสารก่อมะเร็งในทีสุ่ด 
(Carcinogen) 



การ Detection

1 Chemical method โดยการใช้สาร chloroform หรือ methanol และ
น า้ เพ่ือจะท าการแยกเอาพวกไขมัน หรือ pigment ต่างๆออกไป
จากน้ันจึงไปท าการแยกสารพษิออกมาโดยใช้ silica gel column , 
TLC, HPLC หากท า TLC นิยมดูแถบทีป่รากฏภายใต้แสง UV 

2 Biological method โดยวธีิการใช้ ELISA 



การปนเป้ือนในอาหาร

http://aes.missouri.edu/delta/croppest/afltox1b.jpg
http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMigwK5JFwTYBi8uJzbkF;_ylu=X3oDMTBjdmNoOTVjBHBvcwMyBHNlYwNzcg--/SIG=1fhujs67u/EXP=1167293616/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DA%252Bflavus%252Band%252Bfood%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526x%253Dwrt%26w=253%26h=204%26imgurl=www.nri.org%252Fimages%252Ffoodsafety1.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.nri.org%252Fresearch%252Ffoodsafety.htm%26size=20.9kB%26name=foodsafety1.jpg%26p=A%2bflavus%2band%2bfood%26type=jpeg%26no=2%26tt=22%26oid=1a476f046d708902%26ei=UTF-8


สภาวะที่เหมาะสมในการเจริญ
• อุณหภูมจิาก 10-43 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมทิีเ่หมาะสม
ในการเจริญของเช้ือคือ 32-33 องศาเซลเซียส และสารพษิ
aflatoxin จะสร้างทีอุ่ณหภูม ิ32-33 องศาเซลเซียส 

• ค่า aw ใกล้เคยีง 0.99 และสารพษิใกล้เคยีง 0.98-0.99

• ค่า pH จาก 2-10.5 (A. parasiticus) และ 11.2 (A. flavus) แต่
ที่เหมาะสมคือ 6



การป้องกนั

1 ฉายแสง UV 

2 ใช้สารเคมี เช่น ozone, hydrogen peroxide 

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9iby4XcLZJFSMAAHw6JzbkF;_ylu=X3oDMTBjdmNoOTVjBHBvcwMyBHNlYwNzcg--/SIG=1g2uhibgq/EXP=1167294300/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DUV%252Blight%252Band%252Bcorn%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526x%253Dwrt%26w=189%26h=111%26imgurl=www.whamair.com%252Fimages%252FHoneywell%252520UVlight.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.whamair.com%252FHeatingCooling.htm%26size=3.4kB%26name=Honeywell%2bUVlight.jpg%26p=UV%2blight%2band%2bcorn%26type=jpeg%26no=2%26tt=7%26oid=c0e3ce298fc43f70%26ei=UTF-8


Cyclopiazonic acid

• เช้ือ A. flavus สามารถสร้าง cyclopiazonic acid สามารถปนเป้ือน
กบัวตัถุดบิทางการเกษตรท าให้เกดิโรคท้องเสียและส่งผลต่อระบบ
ประสาท

• สามารถตรวจพบโดยใช้ TLC และท าให้มองเห็นด้วยการสเปรย์ 
dimethylaminobenzaldehyde และ 50% ethanolic H2SO4 และ
ตามด้วยการท าความร้อนที่ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 นาที



1.2 Aspergillus ochraceus

• เป็นเช้ือราที่พบทั่วไปในอาหารแห้ง หรือเรียกอกีอย่างว่า 
Aspergillus sect. Circumdati 

• สารพษิ OchratoxinA, B,C  ถูกสร้างจากเช้ือชนิดนี ้นอกจากน้ันยงั
สร้าง penicillic acid และ mycotoxin อ่ืนๆ ทีเ่ป็นพษิต่อมนุษย์

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiR8XpNFsAIByU6JzbkF;_ylu=X3oDMTBjcDR2NTN2BHBvcwM2BHNlYwNzcg--/SIG=1j0aerkv5/EXP=1167372284/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253F_adv_prop%253Dimages%2526imgsz%253Dall%2526imgc%253D%2526vf%253Dphoto%2526va%253Daspergillus%252Bochraceus%2526fr%253Dslv8-msgr%2526ei%253DUTF-8%26w=102%26h=102%26imgurl=www.sporometrics.com%252Fresources%252Fnotes%252FAspergillus_ochraceus%252F1.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.sporometrics.com%252Fresources%252Fnotes%252FAspergillus_ochraceus%26size=29.0kB%26name=1.jpg%26p=aspergillus%2bochraceus%26type=jpeg%26no=6%26tt=7%26oid=252eeb413d01b208%26ei=UTF-8


• สาร Ochratoxin A ทนความร้อนอุณหภูมิหุงตม้ปกติ ไม่สามารถ
ท าลายเจา้สารพิษชนิดน้ีได ้มนัชอบอยูใ่นสภาวะท่ีมีความช้ืนและมี
อุณหภูมิระดบัปานกลาง มกัพบปนเป้ือนอยูใ่นเมลด็ธญัพืช โกโก ้
เมลด็กาแฟ ชีส และผลไม ้อบแหง้ เช่น องุ่นอบแหง้

• เม่ือร่างกายได้รับสาร Ochratoxin A เขา้สู่ร่างกายจะท าใหเ้กิดการ
ตายของเน้ือเยือ่ เน่ืองจากขาดเลือดมาหล่อเล้ียง นอกจากนั้น อาการ
ติดเช้ือของไต (nephropathy) ท่ีเกิดจาก Ochra- toxin A จะน าไปสู่
การเกิดการก่อลูกวรูิป (สารท่ีก่อใหเ้กิดความผดิปกติต่อทารก ท่ีเกิด
จากบิดาหรือมารดาท่ีไดรั้บสารเหล่าน้ีเขา้สู่ร่างกาย) เกิดเน้ืองอกใน
ต่อมไต และเกิดเน้ืองอกท่ีตบัในหนูทดลอง แต่ไม่ก่อใหเ้กิดการ
กลายพนัธ์ุ 



• ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ฉบบัท่ี 197 พ.ศ.2543
ก าหนดใหก้าแฟส าเร็จรูปชนิดเหลว ไม่มีสารพิษจากจุลินทรีย ์หรือ
สารเป็นพิษอ่ืนในปริมาณท่ีอาจจะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ

• Codex Committee on Food Additive and Contaminants (CCFAC) 
ไดก้ าหนดปริมาณการปนเป้ือนของ OTA ในอาหารส าหรับการ
บริโภคไวท่ี้ 5 ppb และ 20 ppb ส าหรับวตัถุดิบทางการคา้ 



การ Isolation และ Identification
• เช้ือชนิดนีเ้ป็นพวก xerophilic 

สามารถแยกออกมาโดยใช้อาหาร
ทีม่ีค่า aw ต ่า เช่น DG18agar และ 
DRBC agar 

• สีของโคโลนีบอกถงึ species ของ
เช้ือโดยมากแล้วจะมีสีเหลือง-
น า้ตาลและมี bearing ทีใ่หญ่
A. Colony on CYA, 7 days at 25°C. 
B. Macrograph of the conidial heads 

showing radiate heads. 
C-D. Conidiophores: C. 900x, D. 1600x. 
E. Conidia 1400x.

A B

E

DC



การเจริญและการสร้างสารพษิ

• เช้ือชนิดนีพ้บได้ในอาหารแห้งเช่น ถัว่, ผลไม้แห้ง, ปลาแห้ง

• สามารถเจริญใน aw ประมาณ 0.79 อุณหภูม ิ8-37 องศาเซลเซียส
และ pH 2.2-10.3

• สารพษิ Ochratoxin ถูกสร้างขึน้ทีอุ่ณหภูมสูิงประมาณ 25-30 องศา
เซลเซียส ในขณะทีส่ารพษิ penicillic acid ถูกสร้างทีอุ่ณหภูมิ 10-
20 องศาเซลเซียส

• สารพษิชนิดนีถู้กแยกโดยใช้เทคนิค TLC, HPLC ภายใต้แสง UV ที ่
333 nm หรือใช้เทคนิค ELISA



2 สารพษิจากเช้ือราในกลุ่ม Penicillium

2.1 P. viridicatum 

*สารพษิ Ochratoxin A ซ่ึงเป็นพวกที่ละลายได้ในไขมัน สามารถ
สะสมในไขมันสัตว์ ซ่ึงสัตว์อาจได้รับจากอาหารสัตว์ และเม่ือ
บริโภคสัตว์ท าให้สารพษิชนิดนีเ้ข้าไปอยู่ในร่างกาย

* บางคร้ัง Ochratoxin และ citrinin สามารถสร้างจาก P. 
viridicatum

* เช้ือรา P. viridicatum เจริญได้ช้าในอาหาร CYA และ MEA 
ประมาณ 10-20 มม.ในเวลา 7 วนั pita bread

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9gnMiJTgpNFTg4AfX2JzbkF;_ylu=X3oDMTBjdmNoOTVjBHBvcwMyBHNlYwNzcg--/SIG=1i9qj2jll/EXP=1167381459/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DPenicillium%252Bviridicatum%252Band%252Bphoto%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dyfp-t-428%2526x%253Dwrt%26w=360%26h=270%26imgurl=www.sababafoods.com%252Fpicofeate%252Fpita.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fwww.life.umd.edu%252Fcbmg%252Ffaculty%252Fasmith%252F200honors%252FWEBPAGE%252Fspring2004%252FMikeSally%26size=25.6kB%26name=pita.jpg%26p=Penicillium%2bviridicatum%2band%2bphoto%26type=jpeg%26no=2%26tt=3%26oid=ee444e3c7a212be6%26ei=UTF-8


2.2 P. citrinum

* เช้ือนีส้ามารถผลติสารพษิ citrinin ซ่ึงมผีลต่อสุขภาพของมนุษย์ 
นอกจากน้ันแล้ว P. expansum และ P. verrucosum ยงัสามารถผลติ
สารพษินีไ้ด้ 

*โคโลนีบนอาหาร CYA และ MEA มีขนาด 25-30 มม.และ 14-18
มม.ใน 7วนัตามล าดับ

* เช้ือชนิดนีม้ปีะปนอยู่ในพวกธัญพืชทั้งหลาย สามารถเจริญใน
อุณหภูม ิ5-40 C



2.3 P. expansum

* สามารถผลติสารพษิ patulin ซ่ึงอาจพบได้ในน า้แอปเป้ิล ดังน้ัน
หลายประเทศจึงก าหนดว่าสาร patulin ต้องมีไม่เกนิ 50 g/L ใน
น า้แอปเป้ิล สารนีจ้ะเป็นดชันีช้ีถงึความมคุีณภาพของวตัถุดบิใน
โรงงานท าน า้ผลไม้ สารพษินีไ้ม่สลายง่ายๆในอาหารทีเ่ป็นกรด



2.4 P. citreonigrum

*สามารถสร้างสารพษิ Citreoviridin ท าให้เกดิโรค cardiac 
beriberi

*สารพษินีร้บกวนการท างานของหัวใจ, หายใจขัด, คล่ืนเหียนและ
อาเจียนและเกดิอาการปวด กระวนกระวาย บางคร้ังอาจท าให้เกดิ
อาการเพ้อ

*เช้ือนีส้ามารถเจริญในอาหารในช้าๆประมาณ 20-28 มม. 7 วนัใน
อาหาร CYA  โคโลนีสีเหลืองสว่าง



2.5 P. roqureforti

* สามารถสร้างสารพษิ Roquefortine ซ่ึงพบมากในอุตสาหกรรม
การท าชีท นอกจากน้ันเช้ือนีย้งัถูกสร้างโดยเช้ือรา P. chrysogenum

* เช้ือรานีเ้ป็นพวก Psychrotrophic สามารถเจริญในอุณหภูมทิีต่ ่า
กว่า 2 องศาเซลเซียส

* เช้ือรานีส้ามารถทน weak acid preservative ได้และสามารถ
เจริญได้ใน 0.5% acetic acid 

* เช้ือชนิดนีต้้องการออกซิเจนต ่าในการเจริญประมาณน้อยกว่า 0.5 
% ในคาร์บอนไดออกไซด์ 20 %



3 สารพษิจากเช้ือราอ่ืนๆ

3.1 Fusarium Toxins เช่น trichothecenes มผีลต่อภูมคุ้ิมกนัในร่างกาย
มนุษย์ และ T2 toxin ท าให้ภูมคุ้ิมกนัในร่างกายมนุษย์ต า่ลงอย่าง
มาก ท าให้เพิม่โอกาสการติดเช้ือต่างๆได้เพิม่มากขึน้ นอกจากน้ัน
แล้ว trichothecenes ยงัยบัยั้งโปรตีนและการเกดิ DNA synthesis 
และยงัท าปฏกิริิยากบัเย่ือหุ้มเซลล์

http://rds.yahoo.com/_ylt=A9G_Rq.QjpNF5v4AEzmJzbkF;_ylu=X3oDMTBjb3ZrYjNkBHBvcwM0BHNlYwNzcg--/SIG=1g7v7dptk/EXP=1167384592/**http%3a//images.search.yahoo.com/search/images/view%3fback=http%253A%252F%252Fimages.search.yahoo.com%252Fsearch%252Fimages%253Fp%253DFusarium%252Band%252Bphoto%2526ei%253DUTF-8%2526fr%253Dslv8-msgr%2526x%253Dwrt%26w=696%26h=517%26imgurl=plante-doktor.dk%252FFusarium%252520oxy%252520cyclaminis.jpg%26rurl=http%253A%252F%252Fplante-doktor.dk%252FBilled3.htm%26size=60.5kB%26name=Fusarium%2boxy%2bcyclaminis.jpg%26p=Fusarium%2band%2bphoto%26type=jpeg%26no=4%26tt=7,939%26oid=1428aa9ec3ccbf18%26ei=UTF-8


3.2 สารพษิทีม่ผีลต่อมนุษย์อาจถูกสร้างมาจากเช้ือรา Acremonium, 
Alternaria, Rhizoctonia, Rhizopus ฯลฯ



สารพษิจาก shellfish

• หอยแมลงภู่, หอยกาบ, หอยนางรม, หอยแครง

• สารพษิ saxitoxin อยู่ใน dinoflagellates ของ Gonyaulax catenella



Shellfish poisoning

• Paralytic shellfish poisoning (PSP) ละลาย
น ้าทนกรดและความร้อน สะสมไดน้านในร่างกายอาจนานถึง 2ปี

• Neurotoxic shellfish poisoning (NSP)

• Diarrheal shellfish poisoning (DSP)

• Amnesic shellfish poisoning (ASP)สะสมใน
ระหวา่งการเติบโต

http://en.wikipedia.org/wiki/Paralytic_shellfish_poisoning
http://en.wikipedia.org/wiki/Neurotoxic_shellfish_poisoning
http://en.wikipedia.org/wiki/Diarrheal_shellfish_poisoning
http://en.wikipedia.org/wiki/Amnesic_shellfish_poisoning


ความเป็นพษิของ Saxitoxin

• สามารถท าลายระบบการหายใจ การท างานของหัวใจ และระบบการ
ส่งสัญญาณไปยงัประสาท

• สารพษินีท้นความร้อนได้และไม่ถูกท าลายโดยการท าอาหาร แต่
สามารถท าลายโดยการต้มให้เดือด 3-4 ช่ัวโมง ที ่pH 3.0 



Tetrotoxin

• Tetrotoxin จดัเป็นสารพิษท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุด ส่งผลต่อระบบ
ประสาท ท าใหก้ลา้มเน้ืออมัพาตและเสียชีวติไดใ้นท่ีสุด

• ส าหรับพิษของปลาปักเป้า 1 ตวั สามารถฆ่าคนไดถึ้ง 30 คน และพิษ
ยงัมีความรุนแรงสูงกวา่ไซยาไนดถึ์ง 1,200 เท่า ทั้งยงัสามารถทน
ความร้อนไดถึ้ง 200 องศาเซลเซียส



อาการ

• สารพษิจะบ่มตัวเอง 2 ช่ัวโมงหลงั
จากน้ันจะรู้สึกปวดแสบ หมดสติ
ร้อนคล้ายไฟไหม้ เร่ิมจากทีป่าก ริม
ฝีปาก และลามไปทีห่น้า หนังศีรษะ 
คอ นิว้มือ และ ปลายนิว้เท้า 



2.Histamine

• ปลาในกลุ่ม Scombroid จดัอยู่ใน Scombridae เช่น ปลาทูน่า, ปลา
โอ, ปลาอลับาคอร์, ปลาอนิทรี, ปลาซาร์ดนี เป็นต้น



การเกดิ Histamine ในปลา

• แบคทเีรีย Enterobacteriaeceae เป็นกลุ่มทีส่ามารถสร้าง Histidine 
decarboxylase ได้ นอกจากน้ันยงัมพีวกแบคทเีรียทีช่อบอุณหภูมติ า่
และชอบเกลืออกีด้วย

Histidine decarboxylase

Histidine

Histamine



ความเป็นพษิของ Histamine

• เป็นสารทีท่ าให้เกดิโรคภูมแิพ้หรือเกดิอาการอาหาร
เป็นพษิ (intoxication) กบัร่างกายโดยอาหารที่มีฮิส
ตามนีสูง 

• อาการพษิที่พบคืออาการทางผวิหนัง เช่น เกิดผ่ืน
คนั, ลมพษิ, เป็นตุ่มหรือบวมแดง ปากบวมและ
อกัเสบ

• USFDA ได้ก าหนดระดบัฮีสตามีนที่เป็นอนัตราย
ต่อผู้บริโภคเอาไว้ที ่50 มก. ต่อ 100 กรัมตัวอย่าง


