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บทคัดย่อ
สารพิษ Aflatoxin B1 (AFB1) เป็ นสารพิษที่สร้างจากเชื้อราตระกูล Aspergillus spp. พบการปนเปื้ อน
ได้ในอาหารหลายชนิ ดและมีความสัมพันธ์กบั การเกิ ดโรคมะเร็ งตับ (hepatocellular carcinoma) ได้ท้ งั ใน
มนุษย์และสัตว์หลายชนิด ปัจจุบนั มีความพยายามลดปริ มาณ AFB1 ที่ปนเปื้ อนในอาหารโดยใช้หลายวิธี ซึ่ง
หนึ่ งในวิธีการคือการใช้สารจากธรรมชาติ รวมถึงการใช้แบคทีเรี ยและยีสต์ การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้ทาการ
ทดสอบความสามารถของกากยีสต์ที่ได้จากกระบวนการหมักเบียร์ ในการจับกับสาร AFB1 ที่ pH 2 โดยทา
การบ่มกากยีสต์ร่วมกับ AFB1 ที่อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซี ยสเป็ นเวลา 24 ชั่วโมง และแยกสกัดผ่าน solid
phase extraction (SPE) ก่ อ นจะท าการวิ เ คราะห์ ป ริ มาณ AFB1 ด้ ว ย HPLC- fluorescence detector ผล
การศึ ก ษาแสดงให้เห็ นว่า เมื่ อเติ ม กากยีสต์ในสารละลาย AFB1 กากยีส ต์แสดงความสามารถในการจับ
(adsorptive capacity) กับ AFB1 ซึ่ ง มี ค่ า ร้ อยละการจับ (%Binding) ขึ้ นกับ ความเข้ม ข้นของกากยีสต์ โดย
ความเข้มข้นของกากยีสต์ที่ 5, 10, 25 และ 50 มิลลิ กรัม/มิลลิ ลิตรที่ความเข้มข้น AFB1 เท่ากับ 500 นาโน
กรัม/มิลลิลิตร แสดงค่า %Binding ที่ร้อยละ 18.77, 25.28, 35.54 และ 54.55 ตามลาดับ เมื่อทาการทดสอบ
%Binding ที่ความเข้มข้นกากยีสต์ 30 มิลลิกรัม/มิลลิลิตรต่อการจับ AFB1 ที่ความเข้มข้นต่างๆ (50, 100, 200,
300, 500 นาโนกรัม/มิลลิลิตร) ค่าร้ อยละการจับมีค่าคงที่เท่ากับ 39.36 ± 1.27 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า
กากยีสต์สามารถลดปริ มาณสารพิษ AFB1 ได้ ซึ่ งนาไปพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในการลด
การปนเปื้ อนของสารพิษในธรรมชาติต่อไป
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Abstract
Aflatoxin B1 (AFB1) is a fungal toxin produced by Aspergillus spp. This type of toxin
has been evidently proved to cause hepatocellular carcinoma in various species of animals or
even to human. Since a reduction of AFB1 has been concerned and large numbers of approaches
are available, natural-based methods including using of?? bacteria and yeasts are ones that were
adopted. In this research, yeast byproduct, which was discarded after fermentation of brewing,
was used to adsorb AFB1 at pH 2 by incubating yeast byproduct concurrently with AFB1 at
37 °C for 24 hours. Thereafter, an extraction was completed by solid phase extraction (SPE)
and AFB1 concentration?? was analyzed using HPLC-fluorescence detector. The results
revealed that yeast byproduct had adsorptive capacity to adsorb AFB1, while percent binding
was depended on yeast byproduct concentration. In details, percent binding of yeast byproduct
concentrations of 5, 10, 25 and 50 mg/mL were 18.77%, 25.28%, 35.54% and 54.55%,
respectively, for fixed concentration of 500 ng/mL of AFB1. The results showed a constant
percent binding at 39.36 + 1.27% of 30 mg/mL of yeast byproduct to different concentrations
of AFB1 (50, 100, 200, 300 and 500 ng/ml). As a result, yeast byproduct represented a
capability of AFB1 reduction, which could be further utilized as a technique for aflatoxin
decontamination.
Keyword : Aflatoxin B1, Yeast byproduct, Binding capacity
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บทนา
Aflatoxin B1 (AFB1) จัด เป็ นสารพิ ษ ที่ มี
ความรุ นแรงในการก่อโรคสู งและมีความสามารถ
ในการก่ อ มะเร็ งทั้ งในสั ต ว์ แ ละมนุ ษ ย์ การ
ปนเปื้ อน AFB1 พบได้ในอาหารหลากหลายชนิด
ซึ่ งจัดเป็ นสาเหตุหลักของการรับสัมผัสในมนุษย์
เป็ นที่ ย อมรั บ กัน ว่ า การรั บ สั ม ผัส AFB1 อย่ า ง
ต่ อ เนื่ อ งมี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ การเกิ ด มะเร็ ง ตับ
(hepatocellular carcinoma) ในปั จจุ บ ั น มี ค วาม
พยายามหลากหลายแนวทางในการลดการ
ปนเปื้ อนของ AFB1 เพื่อลดโอกาสการรับสัมผัส
ในมนุษย์ นับตั้งแต่การควบคุมอย่างเป็ นระบบเพื่อ
ป้ องกันการเจริ ญของเชื้ อราในขั้นตอนการปลู ก
พืชอาหาร การเก็บเกี่ยว การเก็บหลังการเก็บเกี่ยว
และอื่นๆ รวมทั้งความพยายามในการลดปริ มาณ
AFB1 ที่ปนเปื้ อนในอาหาร
กระบวนการหนึ่ งที่ มี ก ารศึ ก ษาและ
รายงานไว้ คือการใช้ประโยชน์จากจุลินทรี ย ์ เช่น
เชื้ อแบคที เ รี ยสร้ า งกรดแลกติ ก (lactic acid
bacteria) เช่ น Lactobacillus spp. เนื่ อ งจากผนั ง
เซลล์ของเชื้ อ Lactobacillus spp. มีองค์ประกอบ
ส า ร ป ร ะ เ ภ ท polysaccharide1 แ ล ะ พ บ ว่ า มี
ความสามารถในการจับกับ AFB12 จึงสามารถลด
โอกาสการดู ด ซึ ม AFB1 เข้า สู่ ร่ า งกายได้ เมื่ อ
พิจารณาจากคุ ณสมบัติดงั กล่าว การใช้ประโยชน์
จ า ก วั ส ดุ ที่ มี อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ห ลั ก ก ลุ่ ม
polysaccharide เช่ น เดี ย วกับ ผนั ง เซลล์ ข องเชื้ อ
แบคทีเรี ย Lactobacillus spp. 3 เช่ น กากยีสต์หรื อ
กากเบี ย ร์ ที่ เหลื อจากขั้นตอนการผลิ ตเบี ย ร์ อาจ
ให้ ผ ลการจับ สารพิ ษ AFB1 ได้ เ ช่ น กัน มี ก าร
รายงานการศึกษาความสามารถของผนังเซลล์ยีสต์
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ต่อการจับสารพิษ AFB1 ทั้งในรู ปแบบการใช้ท้ งั
เซลล์ยีสต์และบางส่ วนของผนังเซลล์4 อย่างไรก็
ตามยีสต์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเบียร์ จะถูกกาจัด
ทิ้งเมื่อสิ้ นสุ ดกระบวนการผลิ ตเบียร์ โดยทัว่ ไปมี
การนาไปใช้ประโยชน์ ในอาหารสัตว์ การศึกษา
ครั้ งนี้ เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ข องกากยีส ต์ใ น
อุตสาหกรรมผลิตเบี ยร์ ในประเทศไทยต่อการจับ
สารพิ ษ AFB1 ซึ่ งอาจน ามาเป็ นข้อ มู ล ของการ
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ป ระโยชน์ จ ากวัส ดุ เ หลื อ ใช้ จ าก
ธรรมชาติ เ พื่ อลดสารพิ ษ ปนเปื้ อนในอาหารได้
ต่อไป
วัสดุอุปกรณ์และวิธีดาเนินการวิจัย
สารเคมี
AFB1, potassium chloride (KCl), hydrochloric
acid (HCl), methanol (MeOH), acetonitrile
(ACN), trifluoroacetic acid (TFA) จาก SigmaAldrich กากยี ส ต์ ส ายพัน ธุ์ Saccharomyces spp.
ได้จากการอบแห้งภายหลังการหมักเบียร์
เครื่องมือ
ชุ ดสกั ด Solid phase extraction (SPE), เครื่ อง
Waters 590 High performance liquid
chromatography (HPLC)– Waters 470 scanning
fluorescence detector (HPLC-FD), Column C18
(Synergi 4U Fusion-RP 80A ข น า ด 150x4.60
มิ ล ลิ เมตร 4 ไมโครเมตร), เครื่ องปั่ นเหวี่ย งแยก
สาร (Centrifuge), เครื่ องเขย่ า พร้ อ มควบคุ ม
อุณหภูมิ (Incubator shaker), ชุดกรองสาร
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การทดสอบการดูดซับ (Adsorption test)
เตรี ยมกากยีสต์ความเข้มข้น 0, 5, 10, 25 และ 50
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในบัฟเฟอร์ pH 2 และผสมกับ
AFB1 ความเข้มข้น 500 นาโนกรัม/มิลลิลิตร
ก า ร ท ด ส อ บ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ดู ด ซั บ
(Adsorption capacity)
เตรี ยมกากยี ส ต์ ค วามเข้ ม ข้ น 30 มิ ล ลิ ก รั ม /
มิ ล ลิ ลิ ต รใน buffer pH 2 ผสมกับ AFB1 ความ
เข้ม ข้น 50, 100, 200, 300 และ 500 นาโนกรั ม /
มิลลิลิตร
การวิเคราะห์ หาปริ มาณ aflatoxin B1 ด้ วยเครื่ อง
High performance liquid chromatography
(HPLC)
นาตัวอย่างผสมระหว่างกากยีสต์และ AFB1
ไปเขย่ า ด้ ว ยเครื่ องเขย่ า (incubator shaker) ที่
อุ ณ หภู มิ 37°C เป็ นเวลา 24 ชั่ว โมง จากนั้น ปั่ น
เหวี่ยงที่ความเร็ วรอบ 5,000 รอบ/นาที เป็ นเวลา
15 นาที นาชั้นของเหลวไปผ่านการสกัดด้วย solid
phase extraction (SPE) column ที่ มี ก ารเตรี ยม
คอลัม น์ ก่ อ นโดยใช้ 80%MeOH ล้า งคอลัม น์ 2
ครั้ง ครั้งละ 3 มิลลิลิตร จากนั้นใส่ ตวั อย่างลงใน
คอลัมน์ตามด้วยน้ ากลัน่ 2 ครั้ง ครั้งละ 1 มิลลิลิตร
และใช้ 100% MeOH สกั ด 2 ครั้ ง ครั้ งละ 3
มิ ล ลิ ลิ ต ร น าไประเหยแห้ง ด้ว ยก๊ า ซไนโตรเจน
จากนั้ นท าให้ เ กิ ด การเรื องแสงโดยการเติ ม
trifluoroacetic acid 200 ไมโครลิ ต ร และปรั บ
ปริ มาตรด้วย ACN:H2O (1:9) จนครบ 1 มิลลิลิตร
นาตัวอย่างที่เตรี ยมได้ไปฉี ดเข้าเครื่ อง HPLC-FD
(Ex 360 nm, Em 440 nm) เพื่ อ หาปริ มาณ AFB1
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โดยการเปรี ยบเทียบค่าพื้นที่ใต้กราฟ (area under
the peak) จากกราฟความสัม พันธ์ ระหว่า งความ
เ ข้ ม ข้ น ข อ ง AFB1 กั บ พื้ น ที่ ใ ต้ ก ร า ฟ แ ล ะ
คานวณหา %Binding ระหว่างปริ มาณ AFB1 กับ
กากยีสต์ที่ความเข้มข้นต่างๆ
จากสู ตร

โดย
เมื่อไม่ใส่ กากยีสต์

= ปริ มาณ AFB1 ที่วดั ได้

= ปริ มาณ AFB1 ที่
คงเหลือ หลังใส่ กากยีสต์
ผลการศึกษาวิจัย
ผลการทดสอบเพื่ อ หาความสั ม พัน ธ์
ระหว่า งความเข้ม ข้น ของ AFB1 กับ ค่ า พื้ น ที่ ใ ต้
กราฟพบว่าเมื่อเพิ่มความเข้มข้นของ AFB1 ตั้งแต่
50, 100, 200, 300, 500 นาโนกรั ม /มิ ล ลิ ลิ ต ร ได้
ความสัมพันธ์เชิ งเส้นตรง (r2=0.9961) เมื่อทาการ
ทดสอบความสามารถของกากยีสต์ความเข้มข้น
5, 10, 25 และ 50 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในการจับกับ
AFB1 ความเข้ ม ข้ น 500 นาโนกรั ม /มิ ล ลิ ลิ ต ร
จากนั้นนาไปหาปริ ม าณ และค านวณหาร้ อยละ
การจับกับสาร AFB1 (%Binding) เพื่อประเมินผล
ของกากยีสต์ที่ความเข้มข้นต่างๆ ต่อการจับ AFB1
ที่ความเข้มข้นสู ง ผลการศึกษาพบความสามารถ
ในการจับกับ AFB1 (แสดงในรู ป %Binding) ของ
กากยีสต์ความเข้มข้น 5, 10, 25 และ 50 มิลลิกรัม/
มิลลิ ลิตร พบว่ามี แนวโน้มเพิ่มสู งขึ้น คื อร้ อยละ
18.8, 25.3, 35.5 และ 54.6 ตามลาดับ (รู ปที่ 1)
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รูปที่ 1 ความเข้มข้นของกากยีสต์กบั ร้อยละการจับกับสาร AFB1

Peak area

จากนั้นเมื่อทาการคงความเข้มข้นของกากยีสต์ที่
30 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร เพื่อทดสอบความสามารถ
ในการจับกับ AFB1 ที่ความเข้มข้นต่างๆ กันได้แก่
50, 100, 200, 300 และ 500 นาโนกรั ม /มิ ล ลิ ลิ ต ร
โดยเปรี ย บเที ย บระหว่า งมี ก ารเติ ม และไม่มี การ
เติ ม กากยี ส ต์ ผลการศึ ก ษาแสดงให้ เ ห็ น ความ
แตกต่างอย่างชัดเจนของปริ มาณ AFB1 ที่ตรวจวัด

ได้ (พิจารณาจากค่า peak area) โดยพบว่าการเติม
กากยีสต์ใน AFB1 ที่ความเข้มข้นต่างๆ สามารถ
ลดปริ มาณ AFB1 ได้ (ภาพที่ 2) และเมื่อพิจารณา
ร้อยละการจับ (%Binding) ของกากยีสต์กบั AFB1
ที่ความเข้มข้นต่างๆ กันของ AFB1 พบว่าค่าร้ อย
ละการจั บ มี สั ด ส่ วนค่ อ นข้ า งคงที่ ที่ ร้ อยละ
39.36±1.27% (รู ปที่ 3)
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รู ปที่ 3 ความเข้มข้นของ AFB1 กับร้อยละการจับกับสาร AFB1

บทวิจารณ์และสรุ ปผลการทดลอง
การทดสอบ Adsorption test ที่ ใ ช้ค วาม
เข้ ม ข้ น ของกากยี ส ต์ ตั้ ง แต่ 5, 10, 25 และ 50
มิลลิกรัม/มิลลิลิตร ในการจับกับสาร AFB1 ความ
เข้ม ข้น 500 นาโนกรั ม /มิ ล ลิ ลิ ต ร พบว่า ในช่ ว ง
ดั ง กล่ า ว เมื่ อ เพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ของกากยี ส ต์
ความสามารถในการจับกับ AFB1 ซึ่ งแสดงอยู่ใน
รู ปร้ อยละการจับกับ AFB1 (%Binding) ก็จะมี ค่า
สู ง ขึ้ นตามล าดั บ ตั้ง แต่ ร้ อ ยละ 18.8 - 54.6 ซึ่ ง
สามารถสรุ ปได้ว่าปั จจัยที่ มีผลต่อความสามารถ
ในการจับ AFB1 คื อ ปริ มาณกากยี ส ต์ แ ละการ
ท ด ส อ บ Adsorption capacity เ พื่ อ ท ด ส อ บ
ความสามารถในการจับ AFB1 (ในช่ ว งความ
เข้ ม ข้ น 50-500 นาโนกรั ม /มิ ล ลิ ลิ ต ร) เมื่ อ คง
ปริ มาณกากยี ส ต์ ที่ ค วามเข้ม ข้น 30 มิ ล ลิ ก รั ม /
มิลลิลิตร พบว่าเมื่อความเข้มข้นของ AFB1 สู งขึ้น
ปริ มาณ AFB1 ที่ถูกจับโดยกากยีสต์จะมีค่ามากขึ้น

ด้วย โดยมีค่าเฉลี่ยร้อยละความสามารถในการจับ
(%Binding) คงที่ที่ประมาณร้อยละ 39.36 ± 1.27
ความสามารถของกากยี ส ต์ ต่ อ การจับ
AFB1 สามารถอธิ บายได้จากลักษณะเฉพาะของ
ผ นั ง เ ซ ล ล์ ยี ส ต์ ที่ มี polysaccharide เ ป็ น
ส่ วนประกอบอยู่ถึ ง ประมาณร้ อยละ 80-90 และ
องค์ประกอบชั้นในที่ อยู่ในรู ปสายยาวของ β-Dglucan5 ที่นอกจากจะเรี ยงร้อยเป็ นตาข่ายเพื่อเพิ่ม
ความแข็งแรงของผนัง เซลล์แล้ว ยังสามารถจับ
สารพิษต่างๆ รวมทั้ง AFB1 การจับกันระหว่าง βD-glucan แ ล ะ AFB1 โ ด ย ก า ร ส ร้ า ง พั น ธ ะ
ไฮโดรเจนร่ วมกับพันธะ van der Waals ระหว่าง
aromatic ring กั บ หมู่ lactone และ ketone ของ
AFB1 ทาให้ผนังเซลล์ของยีสต์มีคุณสมบัติในการ
จับสารพิษ AFB1 ได้ 6 การศึกษาครั้งนี้เลือกใช้กาก
ยีส ต์ที่ ผ่า นกระบวนการหมัก เบี ย ร์ และถู ก ท าให้
แห้งโดยการอบแล้ว รวมถึงการเตรี ยมกากยีสต์ที่
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pH ต่ าช่ วยทาให้เกิ ดการปรากฏของ β-D-glucan
ได้มากขึ้น จึงทาให้เห็นความสามารถอย่างชัดเจน
ของกากยีสต์ต่อการจับ AFB1 ในการศึกษาครั้งนี้
ซึ่ งมีค่าร้ อยละการจับเพิ่มขึ้ น (ปริ มาณ AFB1 ถูก
น าออกไปมากขึ้ น ) เมื่ อ ความเข้ม ข้น กากยี ส ต์
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อปริ มาณกากยีสต์คงที่ค่า
ร้ อยละการจับ AFB1 พบว่ามีค่าคงที่ เช่ นกันแม้ที่
ความเข้มข้นแตกต่างกันของ AFB1 ผลการศึกษา
ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าแม้วา่ ยีสต์ที่ผา่ นการนาไปใช้
หมักเบี ยร์ มาแล้ว แต่ก็มีความสามารถในการจับ
กับ สาร AFB1 ได้ ซึ่ งสามารถน าไปประยุก ต์ใ ช้
ประโยชน์จากวัสดุ เหลื อใช้เพื่ อลดการปนเปื้ อน
สารพิษ AFB1 ในอาหารได้ในอนาคต
กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิ จ ัย ขอขอบคุ ณ บริ ษัท ขอนแก่ น บุ ญ
รอดบริ วเวอรี่ จากัด ที่ให้การสนับสนุ นกากยีสต์
สาหรับการวิจยั ครั้งนี้
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