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ปจจุบนั ภูมแิ พอาหารจัดเปนประเด็นรอนทีภ่ าคอุตสาหกรรมอาหาร โดยเฉพาะผูส ง ออกอาหาร จะตองติดตามอยางใกลชดิ เนือ่ งจากหลาย
ประเทศที่นำเขาสินคาอาหารจากไทย เชน ประเทศญี่ปุน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลียและอังกฤษ ไดบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการ
แสดงฉลากอาหารทีม่ สี ารกอภูมแิ พ ซึง่ ผูส ง ออกอาหารตองปฏิบตั ติ ามอยางเครงครัด เนือ่ งจากปจจุบนั มีแนวโนมของประชากรทีเ่ ปนโรคภูมแิ พ
อาหารมากขึน้ และบางรายแสดงอาการแพรนุ แรงจนถึงขัน้ เสียชีวติ ทำใหหลายประเทศจัดโรคภูมแิ พอาหารเปนปญหาเรงดวน ทีจ่ ะตองเพิม่ การ
ศึกษาวิจัยและเพิ่มมาตรการควบคุม เพื่อลดปจจัยเสี่ยงที่เปนภัยตอผูบริโภค เนื่องจากโรคภูมิแพอาหารยังไมมีวิธีการรักษา วิธีที่ดีที่สุดในการ
ปองกัน คือ ผูบริโภคที่เปนภูมิแพอาหาร ตองหลีกเลี่ยงอาหารที่เปนสาเหตุของการแพ

ดังนั้น การแสดงฉลากอาหารที่มีขอมูลเพียงพอและถูก
ตองของสารกอภูมิแพ จะชวยลดความเสี่ยงดังกลาวได ในสวน
ของผูผลิตอาหารเองจะตองวางมาตรการในการจัดการสารกอ
ภูมิแพในโรงงาน โดยการตรวจติดตามปจจัยเสี่ยงของการมีอยู
หรือการปนเปอนของสารกอภูมิแพ ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวน
การผลิต ซึ่งครอบคลุมทั้งระบบตั้งแตการรับวัตถุดิบ ขณะทำ
การผลิต จนถึงผลิตภัณฑสุดทาย เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นดาน
ความปลอดภัยอาหารในสวนของสารกอภูมแิ พ ทัง้ ตอผูผ ลิตคูค า
และผูบ ริโภค ดังนัน้ ขอมูลและความเขาใจเกีย่ วกับชนิดของสาร
กอภูมิแพจากอาหาร รวมถึงปจจัยที่มีผลตอการเกิดหรือการมี
อยูของสารกอภูมิแพในอาหารทั้งชนิดและปริมาณซึ่งเกี่ยวของ
โดยตรงกับการเกิดอาการภูมิแพ จึงถือเปนเรื่อง
สำคัญที่ผูประกอบการจำเปนตองทราบ
สารกอภูมิแพอาหารคืออะไร ?
สารกอภูมิแพอาหาร “food
allergen” โดยทัว่ ไปเปนโปรตีน
ปที่ 41 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2554

หรือไกลโคโปรตีน ที่มีมวลโมเลกุล
ระหวาง 10 - 70 kDa ไมมีโครงสราง
เฉพาะหรื อ คุ ณ สมบั ติ ท างชี ว เคมี ที่
สามารถระบุไดวาโปรตีนนั้นเปนสารกอ
ภูมิแพในอาหาร เนื่องจากโปรตีนในอาหารทั้งที่กอ
ใหเกิดอาการแพ และโปรตีนปกติจะมีลักษณะโครงสรางแบบ
heterogeneous ทำใหมีรูปแบบที่หลากหลายในธรรมชาติจาก
การทีร่ ปู รางของโมเลกุลโปรตีนซึง่ เกิดเปนโครงรางสามมิตทิ ำให
มีความยืดหยุนสามารถปรับใหเขากับสภาวะแวดลอมไดงาย
(flexible) การจัดแบงโปรตีนชนิดที่เปนสารกอภูมิแพอาหารนั้น
ปจจุบันใชขอมูลดาน protein family เปนฐานสำหรับการแยก
คุณลักษณะ(characterization) รวมถึงการจัดแบงโดยใชความ
เกี่ยวของกันของโปรตีนที่มาจาก family เดียวกันซึ่งเรียกวา
super family ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการประเมินความ
ปลอดภัยอาหารดานสารกอภูมิแพในพืชเศรษฐกิจ ที่มีการใช
เทคนิค GMO เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ การกลาวอางวาสาร
อาหาร (โปรตีน) นั้นเปนสารกอภูมิแพอาหารหรือไม ยังไมมีคำ
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จำกัดความในสวนของโครงสรางที่ชัดเจนแตเกณฑที่มักจะใช
พิจารณาประกอบดวยหลัก 3 ประการ คือ
1. สารอาหารนั้ น สามารถทำปฏิ กิ ริ ย ากั บ แอนติ บ อดี
ชนิด อี (IgE) ได
2. สารอาหารนั้นเปนเหตุชักนำหรือกระตุนใหเกิดอาการ
แพ (Allergic sensitization)
3. สารอาหารนั้นกอใหเกิดปฏิกิริยาและแสดงอาการ
แพที่ชัดเจน
อาหารบางชนิดสามารถใหคุณสมบัติทั้ง 3 ประการ จึงจัด
กลุมอาหารดังกลาวเปนสารกอภูมิแพอาหารชนิดสมบูรณหรือ
เปนสารกอภูมิแพอาหารอยางแทจริง (true food allergen)
ประกอบดวยสารกอภูมิแพหลัก (major allergen) ซึ่งหมายถึง
สารกอภูมิแพ ที่สามารถแสดงความแตกตางเฉพาะตัวในขณะ
เดียวกันก็สามารถกอใหเกิดอาการแพไดเชนเดียวกันกับแหลง
อาหารดั้งเดิม
สวนใหญแลวสารกอภูมิแพที่เปน true food allergen จะมี
ความคงทนตอความรอน การยอยดวยเอนไซม อยางไรก็ตาม
การที่จะแสดงหรือกอใหเกิดอาการแพนั้น โปรตีนที่เปนสารกอ
ภูมิแพจะตองมีรูปรางที่เหมาะสมสอดคลองกับปฏิกิริยาที่เกิด
ขึ้นระหวางแอนติเจน (สารกอภูมิแพ) กับแอนตี้บอดี้ ซึ่งรูปราง
ของโปรตีนโมเลกุล (shape) นั้นมีความสำคัญมากในการที่
แอนติบอดี้จะจดจำได การเสียสภาพของโปรตีน(denature)
จากกระบวนการผลิต มักทำใหรูปรางของโปรตีนเปลี่ยนไปและ
อาจสงผลใหแอนติบอดี้ไมสามารถจดจำแอนติเจนหรือสารกอ
ภูมิแพน้ันไดอีก หรือในทางกลับกันอาจเพิ่มความสามารถใน
การเปนสารกอภูมิแพที่สูงขึ้น
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อาหารที่เปนแหลงสารกอภูมิแพ
อาหารที่เปนแหลงของสารกอภูมิแพนั้น มาจากทั้งสัตว
และพืช มีรายงานวาอาหารทีก่ อ ใหเกิดอาการแพมมี ากกวา 160
ชนิด และพบวารอยละ 90 ของผูปวยโรคภูมิแพอาหาร จะแพ
อาหารและผลิตภัณฑดดั แปรทีม่ าจากอาหารหลัก 8 ชนิด ตอไป
นี้ คือ นมวัว ไข ปลา สัตวน้ำไมมีกระดูกสันหลังที่มีเปลือก (กุง
หอย ปู) ถัว่ ลิสง ถัว่ เหลือง ถัว่ เปลือกแข็ง (tree nut) และขาวสาลี
(wheat) ซึ่งปกติอาหารเหลานี้ จะถูกนำมาใชในอุตสาหกรรม
แปรรูปอาหารอยางกวางขวาง ทั้งในรูปของวัตถุดิบและสวน
ผสมอาหาร (ingredients) จากรายงานผลการสำรวจการใช
อาหารที่เปนแหลงสารกอภูมิแพในกลุมผูผลิต พบวา มีการใช
นม รอยละ 88 ถั่วเหลืองรอยละ 84 ขาวสาลี รอยละ 78 ไข
รอยละ 72 และถัว่ ลิสง รอยละ 55 จากขอมูลดังกลาวทำใหเชือ่ วา
อาหารหลายชนิดที่จำหนายในทองตลาด มีสารกอภูมิแพอยูท้งั
โดยตัง้ ใจและโดยไมตงั้ ใจจากการปนเปอ นขามในสายการผลิต
และการขาดขอมูลของแหลงที่มาอยางครบถวนและถูกตอง
ของสวนผสมอาหาร (ingredient) ที่ไดรับจากผูจัดสงสินคา
(supplier)
ปกติแลวในอาหารชนิดหนึ่งๆ อาจจะประกอบดวยโปรตีน
ที่เปนสารกอภูมิแพหลายชนิด แตชนิดของอาหารที่กอใหเกิด
อาการแพ อาจแตกต า งกั น ไปขึ้ น กั บ พื้ น ที่ แ ละรู ป แบบการ
บริโภคอาหารของประชากรในพื้นที่นั้นๆ เชน ภูมิแพปลาจะพบ
มากในประชากรกลุมประเทศเขตสแกนดิเนเวีย ภูมิแพขาวพบ
ในเขตเอเชีย หรือภูมิแพถั่วลิสง พบมากในอเมริกาเปนตน ใน
บทความนีจ้ ะกลาวถึงอาหารทีเ่ ปนแหลงของสารกอภูมแิ พหลัก
ซึ่งเปนอาหารที่มีการใชกันอยางกวางขวาง ทั้งจากสัตวและพืช

ที่เติมลงในอาหารเพื่อปองกันเชื้อแบคทีเรียชนิดไมตองการ
อากาศ เปนตน
โปรตีนที่เปนสารกอภูมิแพในไข สวนใหญพบมากในสวน
ของไขขาวประกอบดวย โอโวมิวคอยด (Ovomucoid) Gal d1
มีมวลโมเลกุล 28 kDa โอวอลอัลบูมิล (Ovalbumin) Gal d2 มี
มวลโมเลกุล 44 kDa คอนอัลบูมิล (conalbumin) หรือ โอวา
ทรานเฟอริน (ovatransferrin) Gal d 3 มีมวลโมเลกุล 77 kD
ไลโซไซม (lysozyme) Gal d 4 มีมวลโมเลกุล14 kDa และ ซีรัม
อัลบูมิล (Serum albumin) สวนโปรตีนหลักในไขแดงที่เปนสาร
กอภูมิแพ คือ อัลฟา-ลิวิติน ซึ่งคลายคลึงกับ ซีรัมอัลบูมิลในไก
มีมวลโมเลกุลเทากับ 70 kDa

สารกอภูมิแพอาหารที่มาจากสัตว
(Food allergen from animal origin)
1. นมและผลิตภัณฑจากนม (Milk and milk products)
การแพนมวัวจัดเปนภูมแิ พทพี่ บบอยมาก โดยเฉพาะในเด็ก
แรกเกิดและเด็กเล็ก ผลการสำรวจในอเมริกาพบวา ป 2010 มี
เด็กแพนมวัวรอยละ 2.5 ในประเทศไทยมีรายงานวาเด็กที่แพ
นมวัวมีจำนวนคอนขางมากเชนกัน ปกติโปรตีนในนมวัวจะมี
ประมาณรอยละ 3 - 3.5 สามารถแบงออกเปน 2 กลุมหลักคือ
เคซิน (casein) รอยละ 80 และหางนม (whey) รอยละ 20 ซึ่ง
เปนโปรตีนที่ละลายอยูในน้ำนมหลังจากที่ผานกระบวนการตก
ตะกอนเคซินดวยกรดที่ พีเอช 4.6 โปรตีนในนมวัวนั้นมีหลาก
หลายชนิดและมีคุณสมบัติในการกอใหเกิดอาการแพที่เกี่ยว
ของกับระบบภูมคิ มุ กัน ทีส่ ำคัญ คือ เคซิน (Bos d 8 มีมวลโมเลกุล
ประมาณ 20-30 kDa) แอลฟา-แลคตาบูมิน (Bos d 4 มีมวล
โมเลกุลประมาณ 14 kDa) เบตาแลคโตโกลบูลนิ (Bos d 5 มีมวล
โมเลกุลประมาณ 18 kDa) ซึ่งทั้งหมดนี้เปนโปรตีนหลักที่เปน
สารกอภูมิแพในนม นอกจากนี้ ยังพบโปรตีนปริมาณนอยที่มี
อยูในนมแตมีศักยภาพในการกอใหเกิดอาการแพ ไดแก โบวิน
ซีรัมแอลบูมิน (BSA, Bos d 6 มีมวลโมเลกุลประมาณ 67 kDa)
แลคโตเฟอริน (lactoferrin) ซึ่งมีมวลโมเลกุลประมาณ 80 kDa
และ อิมมูโนโกลบูลิน ( Immunoglobulin)
2. ไขและผลิตภัณฑจากไข (Egg and egg products)
ไขเปนอาหารอีกชนิดหนึ่งที่มักพบวากอใหเกิดอาการแพ
โดยพบวามีจำนวนผูแพไขในระดับรองลงมาจากผูที่แพนมวัว
ในอเมริกาป 2010 พบเด็กแพไขประมาณรอยละ 1.5 โดยอายุ
เฉลี่ยอยูในชวง 2.5 ป +1 ป สวนใหญมักเกิดจากการบริโภค
อาหารที่มีสวนผสมของไข โดยเติมลงในอาหารเพื่อเปน processing aid เชน เลซิติน รวมทั้งการใชไข ในรูปของ Lysozyme
ปที่ 41 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2554

3. อาหารทะเล (Crustaceans)
ในกลุมอาหารทะเลกุงเปนสัตวน้ำที่มีรายงานการแพมาก
ทีส่ ดุ และมักแสดงอาการแพทคี่ อ นขางรุนแรง ทัง้ นีร้ วมหมายถึง
กุงมังกร lobster ดวย นอกจากนี้ ปู (crab) ก็เปนสัตวน้ำที่มีราย
งานวาเปนสาเหตุกอใหเกิดอาการแพที่รุนแรงเชนกัน บางครั้ง
อาจแสดงอาการแพเพียงแคการหายใจเอาองคประกอบทีร่ ะเหย
ไดของอาหารทะเลเขาไป ในอเมริกามีผทู แี่ พกงุ ประมาณ รอยละ
0.6-2.8 ของประชากรทั้งหมด
สารกอภูมิแพหลักในกลุมอาหารทะเล คือ โทโปรไมโอซิน
(tropomyosin) ซึ่งเปนโปรตีนสวนกลามเนื้อ มีมวลโมเลกุล
เทากับ 34-39 kDa มีชื่อยอตางๆ กันไป เชน Met e 1, Par f 1
39 kDa, Pen A 1 36 kDa, Pen i 1 34 kDa) ในกุงมังกรพบ Pan
s1, Hom a 1) ในปลาหมึก พบ Tod p1, 38 kDa) โปรตีน “โทโปร
ไมโอซิน” นี้ละลายไดงายโดยออกมากับน้ำตม พบวา ในผูที่แพ
กุงสวนใหญ แอนติบอดี้จะจับกับโทโปรไมโอซินถึงรอยละ 80
นอกจากนี้ยังพบโปรตีนชนิดอื่นเชน อาจินีน ไคเนส (arginine
kinase) ที่กอใหเกิดอาการแพได
4. ปลา (Fish)
การแพปลานั้นพบไดทั่วไป และพบมากในพื้นที่ที่มีการ
บริโภคปลาเปนอาหารมื้อปกติ การแพปลาสวนใหญมักแสดง
อาการแพที่รุนแรงและอาจถึงกับเสียชีวิตได จำนวนผูที่แพปลา
คิดเปนรอยละ 0.3 - 0.5 ของประชากรในอเมริกา
สารกอภูมแิ พหลักในปลาคือ พาวอัลบูลมิน (pavalbumins)
ซึง่ เปนโปรตีนในสวนของกลามเนือ้ ปลา พบครัง้ แรกในปลาคอด
(cod) มีชื่อยอ Gad c 1 มีมวลโมเลกุล 12 kDa โดยเปนกลุม
โปรตีนทีอ่ ยูใ น Family ทีส่ ามารถจับกับแคลเซียมได พบปริมาณ
มากในสัตวไมมีกระดูกสันหลังและพบปริมาณเล็กนอยในสัตว
มีกระดูกสันหลังบางชนิด พาวอัลบูลมินเปนโปรตีนชนิด acidic
protein มีความคงทนตอความรอนทนตอการเปลี่ยนแปลง
213

ความเปนกรด-ดางในระดับที่รุนแรง และทนไดเล็กนอยกับการยอยดวยเอนไซมปกติ
แลวผูที่แพปลาชนิดหนึ่งอาจแพปลาชนิดอื่นๆ ไดดวย ทั้งนี้เพราะปลาสวนใหญมีโครง
สรางโปรตีนที่มีลำดับกรดอะมิโนที่มีลักษณะใกลเคียงกันมาก จึงสามารถทำปฏิกิริยา
กับแอนติบอดีข้ องผูท แี่ พโปรตีนในปลาและกอใหเกิดอาการแพได เชน ในปลาแซมมอล
พบ Sal s1 ในปลาทูนา ปลาคลาฟ ปลาไหล หรือ ปลา catfish เปนตน โดยทั่วไปโปรตีน
ที่เปนสารกอภูมิแพในปลาจะมีมวลโมเลกุลตั้งแต 15 ถึง 200 kDa
สารกอภูมิแพที่มาจากพืช (Food allergen from plant origin)
1. ถั่วลิสงและผลิตภัณฑจากถั่วลิสง (Peanut and )
การแพถั่วลิสงนั้นพบไมมากนักเมื่อเทียบกับการแพนมและไข พบในกลุมผูใหญ
มากกวาเด็ก และผูท แี่ พสว นใหญจะแสดงอาการแพทรี่ นุ แรงถึงขัน้ เสียชีวติ ไดจากสถิติ
ผูแ พอาหารแบบรุนแรงถึงขัน้ เสียชีวติ จะมีสาเหตุมาจากการแพถวั่ ลิสงถึง รอยละ 50-60
ในอเมริกาพบผูป ว ยทีแ่ พถวั่ ลิสงคิดเปนรอยละ 4 ของประชากร และมี รายงานวาในชวง
ป 1997-2002 พบเด็กอเมริกาแพถั่วลิสงเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ซึ่งเปน จำนวนที่มากกวาใน
เอเชีย ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะวิธีการแปรรูปหรือทำใหสุก (cooking) และอุปนิสัยการ
บริโภคทีแ่ ตกตางกัน ผูแ พถวั่ ลิสงอาจเกิดอาการแพถวั่ เปลือกแข็ง (tree nut) เชน วอลนัท
หรือ พีแคนนัท ไดคิดเปนรอยละ 25 ถึง 50 อยางไรก็ตาม มีราย งานวาผูแพถั่วลิสง
รอยละ 95 สามารถรับประทานถั่วเหลืองไดโดยไมเกิดอาการแพ
สำหรับสารกอภูมแิ พหลักในถัว่ ลิสงสวนใหญเปนโปรตีนทีส่ ะสมในเมล็ด โดยรอยละ
30 ของโปรตีนทั้งหมด เปนสารกอภูมิแพ ประกอบดวย วิซิลีน (vicilin) ชื่อยอ Ara h1
มีมวลโมเลกุล 63.5 kDa คอนกลูติน (conglutin) ชื่อยอ Ara h 2 มีมวลโมเลกุล 17 kDa
ไกลซินิน (glycinin) ชื่อยอ Ara h 3 มีมวลโมเลกุล 57 kDa และยังพบสารกอภูมิแพ Ara
h 4 ที่มีลักษณะเดียวกับ Ara h 3 (isoallergen)
สวนสารกอภูมิแพรองที่พบในถั่วลิสงคือ โพฟลิน (profilin) ชื่อยอ Ara h 5 มีมวล
โมเลกุล 15 kDa และโปรตีนอีก 2 ชนิด ที่คลายคลึงกับคอนกลูติน คือ Arah 6 และ
Arah 7 ซึ่งทั้ง 2 ชนิดมีมวลโมเลกุลเทากับ 15 kDa
2. ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ (Soy bean and soy bean products)
ถั่วเหลืองเปนพืชที่มีการนำมาใชในอุตสาหกรรมอาหารอยางกวางขวางทั้งในรูป
วัตถุดบิ และสวนผสม (Ingredients) โดยมีวตั ถุประสงคดา นเทคนิคและการปรับคุณคา
ทางโภชนาการของอาหาร มีรายงานวาการแพถั่วเหลือง จะพบมากในกลุมเด็กที่มี
ประวัติการปวยดวยหอบหืดอยูแลวและเมื่อป 2007 ความชุกของการแพถั่วเหลือง
เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 10 ในประชากรที่อาศัยในบริเวณสวนกลางของทวีปยุโรปโดย
เฉพาะกลุมที่มีปญหาการแพละอองเกสรดอกไมหรือเรณู (pollen) จากโปรตีน Bet v 1
ที่มี cross reactive กับโปรตีนถั่วเหลือง Gly m4
สารกอภูมแิ พในถัว่ เหลืองสวนใหญเปนโปรตีนทีส่ ะสมอยูใ นเมล็ด (Seed storage
protein) ซึง่ เปนโปรตีนทีก่ อ ใหเกิดภูมแิ พไดถงึ 16 ชนิด ตัวอยางเชน ไกลซิลนิ (glycinin)
ทั้งที่เปน Gly m 1 มีมวลโมเลกุล 30 kDa และ ไกลซิลินที่ประกอบดวย 6 หนวยยอย
(58-62 kDa) มีมวลโมเลกุลรวมประมาณ 320-360 kDa และ เบตา-คอนไกลซิลิน
(beta-conglycilin) ประกอบดวย 3 หนวยยอย(42-76 kDa) มีมวลโมเลกุลรวมประมาณ
140-180 kDa นอกจากนี้ยังมี โพฟลิน (profilin) ชื่อยอ Gly m 3 มีมวลโมเลกุล 14 kDa
และ Kunitz-trypsin-inhibitor มีมวลโมเลกุล 20 kDa มีรายงานวา P34 ซึ่งเปนไกลโค
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โปรตีนที่ไมละลายน้ำ ชื่อยอ คือ Gly m Bd 30 K หรือ Gly m1
เปนตัวที่มีบทบาทในการกอใหเกิดอาการแพของโปรตีนจากถั่ว
เหลืองถึง รอยละ 75 นอกจากนี้ผลงานวิจัยเกี่ยวกับสารกอภูมิ
แพในถัว่ เหลืองทีม่ กี ารใชในรูปของเลซิตนิ พบโปรตีนทีก่ อ ใหเกิด
อาการแพปนเปอ นอยู คือ P39 ทีร่ ะบุวา เปนสารกอภูมแิ พตวั ใหม
ที่มีการคนพบในถั่วเหลือง
3. ถั่วเปลือกแข็ง และผลิตภัณฑ
(Tree nut and tree nut products)
การแพถั่วเปลือกแข็งมีอาการตั้งแตเล็กนอยจนถึงอาการ
แพที่รุนแรงขั้นเสียชีวิตได ซึ่งโปรตีนที่เปนสารกอภูมิแพในถั่ว
เปลือกแข็งเปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่ผูแพอาหารเสียชีวิตจาก
การชอก (Anaphylactic shock) คิดเปนรอยละ15-30 สำหรับ
ถัว่ เปลือกแข็ง รวมหมายถึง อัลมอนด (Almond) พีแคน Pecan)
บราซิลนัท (Brazil nut) ไพนัท (Pine nut) เม็ดมะมวง หิมพานต
(Cashew nut) เกาลัด (Chestnut) ฮาเซลนัท (Hazelnut)
แมคคาเดเมีย (Macadamia) วอลนัท (walnut) พิสตาชิโอ
(Pistachio) และในป 2006 สหรัฐอเมริกาไดรวมมะพราว
(coconut) เปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่อยูในกลุมถั่วเปลือกแข็งที่เปน
แหลงของสารกอภูมิแพ
สารกอภูมแิ พในถัว่ เปลือกแข็งสวนใหญเปนโปรตีนทีส่ ะสม
ในเมล็ด มีความคงทนตอความรอน และการยอยดวยเอนไซม
โปรตีนที่เปนสารกอภูมิแพหลักในถั่วเปลือกแข็งมีรายงานวา
เปนกลุม 2S albumin 7S globulin และ 11S/12S globulin และ
มักจะมีความเกี่ยวของกับโปรตีนที่เปนสารกอภูมิแพในละออง
เกสรของตนไม (Tree pollen allergen) ซึ่งมีชื่อเรียกแตกตาง
กันไป เชน ใน walnut ไดแก 2S- albumin Jur r1 และ วิซิลิน
Jur r 2 มีมวลโมเลกุล 44 kDa Brazil nut มีสารกอภูมิแพหลัก
ซึ่งอยูในกลุม 2S- albumin คือ Ber e 1 ใน hazelnut คือ Betv-1- homologous protein มีมวลโมเลกุล 17 kDa นอกจากนีย้ งั
พบโปรตีนในกลุม 11 S globulin ที่เปนสารกอภูมิแพหลักอีก 4
ชนิดที่มีมวลโมเลกุล 18 32 35 และ 47 kDa ตามลำดับ

ขอมูลเกี่ยวกับสารกอภูมิแพในกลุมของเมล็ดพืช เชน งา มี
คอนขางจำกัด แตมีงานวิจัยที่พบวาโปรตีนที่เปนสารกอภูมิแพ
ในเมล็ดงามีมวลโมเลกุล 7 และ 9 kDa เปนโปรตีนที่สะสมใน
เมล็ดในกลุม 2 S albumin และ 45 kDa เปนโปรตีนในกลุม 7 S
vicilin type globumin ซึ่งเปนสาเหตุหลักที่กอใหเกิดอาการแพ
เนื่องจากสามารถจับกับแอนติบอดี้ในผูปวยที่แพงาไดสูงถึง
รอยละ 75 มีชอื่ ยอ Ses i3 ในงาทีม่ สี ตี า งกันเชน งาขาว และงาดำ
จะมีปริมาณและชนิดสารกอภูมิแพแตกตางกัน โดยพบวางา
ขาวมีปริมาณความเขมขนและชนิดของสารกอภูมิแพสูงกวา
งาสีอนื่ สวนในมัสตารดเหลืองพบโปรตีนหลักทีก่ อ ใหเกิดภูมแิ พ
คือ Sin a1 เปนโปรตีนที่คงทนตอความรอนและการยอยดวย
เอนไซม
5. ธัญพืชและผลิตภัณฑ (Cereal and cereal products)
การแพธัญพืชซึ่งสวนใหญมีองคประกอบของกลูเตนอยู
ดวยรวมหมายถึง ขาวสาลี ขาวไรน และขาวบาเลย โดยมีรายงาน
ว า ในอั ง กฤษและเยอรมั น พบว า มี ก ารแพ ข า วสาลี ป ระมาณ
รอยละ 0.5 ในกลุมเด็กและในผูใหญพบวาจำนวนผูที่แพขาว
สาลีชนิดที่เกี่ยวของกับภูมิคุมกันชนิด IgE มากกวารอยละ 3
สารกอภูมแิ พหลักในธัญพืช –ขาวสาลี จะมีมวลโมเลกุล 26
kDa -ขาวไรน 40 kDa และขาวโอด 66 kDa มีรายงานวาใน
ธัญพืชทั้ง 4 จะมีโปรตีน 16 ชนิดที่สามารถจับกับ แอนติบอดี้
ชนิด IgE ได ขอมูลจากการวิจัยพบวาสารกอภูมิแพหลักในขาว
สาลีแบงไดเปน 2 กลุมคือ สารกอภูมิแพที่ละลายน้ำไดมีมวล
โมเลกุล 20 และ 17 kDa และสวนของ alpha-amylase inhibitor
มีมวลโมเลกุลเทากับ 15 kDa แตโปรตีนหลักที่สะสมในเมล็ด
ธั ญ พื ช คื อ prolamine ซึ่ ง เป น โปรตี น ชนิ ด หนึ่ ง ของกลู เ ตน
ประกอบดวยไกลอะดิน (Gliadin) ในขาวสาลี ซิคาลิน (secalins)
ในขาวไรน และฮอดินิน(hordeins) ในขาวบาเลย โดยเฉพาะ
โปรตีนที่มีมวลโมเลกุลต่ำไดแก กลูตินิน แอลฟา-ไกลอะดิน
และแกรมมา-ไกลอะดิน โอเมกา-ไกลอะดิน เปนโปรตีนหลักที่
กอใหเกิดอาการแพ เนือ่ งจากโปรตีนของธัญพืชในกลุม ดังกลาว
มีความคลายคลึงกันจึงเกิด cross reactive ได

4. เมล็ดพืชและผลิตภัณฑ
(Seed and seed products)
เมล็ดพืชที่มีรายงานวาเปนแหลงของสารกอภูมิแพอาหาร
ไดแก เซเลอรี่ (Celery) ลินซีด (Linseed) มัสตารด (Mustard),
ปอบ-ป-ซีด (Poppy seed) เรฟ-ซีด (Rapeseed) งา (Sesame
seed) และเมล็ดทานตะวัน (sunflower) โดยเฉพาะงานั้นพบวา
เปนหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำใหจำนวนผูปวยภูมิแพอาหารสูงขึ้น
ในหลายประเทศรวมทัง้ สหรัฐอเมริกา และออสเตรเลีย สวนใหญ
จะกอใหเกิดอาการแพที่รุนแรง พบไดในทุกชวงอายุ
ปที่ 41 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2554
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6. ผลไมและผัก (Fruits and Vegetables)
การแพผักและผลไมพบวามีความชุกในระดับที่แตกตาง
กันในแตละพื้นที่สำรวจพบวาประมาณรอยละ 0.5 จะแพผัก
บางชนิดและในเด็กสวีเดนชวงอายุ 1.5 ป พบวามีการแพมะเขือ
เทศถึงรอยละ 13.7 ในผูใหญพบแพผักชนิดอื่นรอยละ 2.2 สวน
ผลไมพบวามีการแพประมาณรอยละ 01-4.3 แตในนอรเวย
พบวาเด็กในชวงอายุ ต่ำกวา 3 ขวบจะแพผลไมสูงถึงรอยละ
11.5 โดยผลไมทแี่ พมากคือ แอปเปล รอยละ 8.5 สมและ เลมอน
รอยละ 6.8 แตในกลุมผูใหญการแพผลไมต่ำกวารอยละ 1
ในผักและผลไม เชนแอปเปล แพร พีช เชอรรี่ พลัม และ
แอปริคอท จัดอยูใน family Rosaceae และสารกอภูมิแพที่มี
มักเกิด cross -reactive สามารถแบงออกไดเปน 4 กลุมคือ (1)
brich pollen คือ Bet-v-1 มีมวลโมเลกุลประมาณ 18 kDa เชน
Mal d1 ในแอปเปล Pyr c 1 ในแพร และ Pru av 1 ในเชอรรี่ (2)
ไกลโคโปรตีนที่มีมวลโมเลกุลประมาณ 30-70 kDa รวมทั้ง
โปรตีนมวลโมเลกุล 60-69 kDa ทีส่ ามารถเกิด cross react กับ
mugwort pollen (Art v 1) (3) Actin -regulation profilins ที่มี
มวลโมเลกุลประมาณ 14 kDa เชน Pry c 4 ในแพร (4) Lipidtransfer proteins ที่มีมวลโมเลกุลประมาณ 9-10 kDa เชน Mal

d3 ในแอปเปล Pru p 3 ในพีช และPru ar 3 ในแอปริคอท
นอกจากนี้ ยังมีรายงานเกี่ยวกับยาง latex ในผลไมที่สงผลให
เกิดการแพไดซึ่งเปนกลุม chitin binding protein ตัวอยางของ
ผลไมทมี่ ยี างและกอใหเกิดภูมแิ พเชน อะโวคาโด กลวย มะละกอ
เสาวรส เมลอน มะมวง กีวี สัปปะรด พีชและ มะเขือเทศ
ส ว นสำคั ญ ที่ ผู ผ ลิ ต อาหารไม ค วรละเลยในการนำมา
พิจารณา คือ แหลงอาหารเหลานีเ้ มือ่ ผานการแปรรูปจะมีผลทำ
ใหความสามารถในการเปนสารกอภูมิแพเปลี่ยนแปลงไป จะ
มากหรือนอยขึ้นกับชนิดของโปรตีนจากแหลงอาหารนั้นๆ วามี
ความสามารถในการคงทนตอความรอนเพียงใด รวมทั้งกรรม
วิธีและสภาวะที่ใชในการแปรรูป เนื่องจากจะสงผลใหเกิดการ
เปลีย่ นของตำแหนง “epitope” ในโครงสรางโปรตีนโมเลกุลทีไ่ ว
เฉพาะในการเกิดปฏิกิริยากับแอนติบอดี้ ซึ่งมีทั้งการทำลายให
ลดนอยลงหรือมีการเปด epitope ในสวนอืน่ ของโมเลกุลโปรตีน
ออกมามากยิ่งขึ้น สำหรับผลของกระบวนการแปรรูปตอความ
สามารถในการกอใหเกิดอาการแพของสารกอภูมิแพอาหาร
ผูเขียนจะนำเสนอเนื้อหาดังกลาวในตอนตอไป
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