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Abstract

Objective—To investigate effect of temperature on efficacy of bentonite to adsorb aflatoxin B1 (AfB1)
in vitro.
Materials and Methods—Thai bentonite clay sized less than 40, 60, 100 and 200 µm was heated in oven
at temperature from 100°C to 1,000°C, at 100°C interval for 1 hour. The bentonite samples were mixed
with 5 ppm AfB1 solution, and then shaken at 1,000 rpm for 24 hours. Adsorption capacity of bentonite
was examined using UV-spectrophotometry at λ 362 nm.
Results—The bentonite clay heated at 600°C showed the best efficacy on adsorption of AfB1. Except
for the clay heated at 700°C, the clay heated at 600°C had significantly greater efficacy on the adsorption
than the clay heated at other temperatures, including the clay at room temperature (P<0.05). However,
when compared at the same temperature, size of the clay was found not significantly involved in the adsorption capacity (P>0.05).
Conclusion—Temperatures had effect on efficacy of the bentonite to adsorb aflatoxin B1. Thai bentonite
heated at 600°C for 1 hour demonstrated the greatest efficacy on the adsorption than that heated at other
temperatures.
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ผลของอุณหภูมติ ่ อประสิ ทธิภาพของเบนโทไนท์ ในการดูดซับ
สารพิษอะฟลาทอกซินบี 1
ยุทธนา มัทธุรี1, บัณฑิตย์ เต็งเจริ ญกุล1*, คมกริ ช พิมพ์ภกั ดี1, พีระพล สุ ขอ้วน1, อุไร เต็งเจริ ญกุล2

บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ ศึกษาผลของอุณหภูมิต่อประสิ ทธิภาพเบนโทไนท์ในการดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซิ
นบี 1 ในหลอดทดลอง
วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ น�ำเบนโทไนท์ขนาดอนุภาค 40, 60, 100 และ 200 µm ไปเผาที่อุณหภูมิ
100°C ถึง 1000°C ห่างกันทุก 100°C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง และท�ำการทดสอบประสิ ทธิภาพการดูด
ซับสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1 โดยเขย่าเบนโทไนท์ในสารละลายอะฟลาทอกซิ นความเข้มข้น 5 พีพี
เอ็ม ในหลอดทดลอง นาน 24 ชัว่ โมง และท�ำตรวจวัดปริ มาณอะฟลาทอกซิ นที่ถกู ดูดซับด้วยเครื่ อง
ยูวสี เปกโทรโฟโตเมตรี ความยาวคลื่น 362 nm
ผลการศึกษา จากการเปรี ยบเทียบการดูดซับของเบนโทไนท์ที่ไม่เผาและที่ผา่ นการเผาอุณหภูมิ
ต่างๆ พบว่าเบนโทไนท์ที่เผาที่อุณหภูมิ 600°C มีประสิ ทธิภาพในการดูดซับอะฟลาทอกซิ นบี 1 สู ง
ที่สุด ซึ่ งแตกต่างจากเบนโทไนท์ที่อุณหภูมิอื่น ๆ อย่างมีนยั ส�ำคัญ (P<0.05) ยกเว้นที่อุณหภูมิ 700°C
นอกจากนี้ ยังพบว่าขนาดของอนุภาคเบนโทไนท์มีความสามารถในการดูดซับสารพิษอะฟลาทอก
ซิ นไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ เมื่อเปรี ยบเทียบในการอบที่อุณหภูมิเท่ากัน
ข้ อสรุป อุณหภูมิมีผลต่อประสิ ทธิภาพของเบนโทไนท์ในการดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซิ นบี 1 โดย
ความร้อนที่อุณหภูมิ 600°C สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพการดูดซับได้ดีกว่าความร้อนที่อุณหภูมิอื่น ๆ
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บทนำ�
สารพิษอะฟลาทอกซินชนิดบี1 (Aflatoxin B1) เป็ นสารพิษจากเชื้อรา Aspergillus flavus และ
A. parasiticus ที่มีความเป็ นพิษมากกว่าอะฟลาทอกซินชนิดอื่น ๆ และมักพบการปนเปื้ อนในอาหาร
สัตว์ เช่น ข้าวโพด ถัว่ ข้าว ร�ำข้าว และฝ้ าย [1] ปั จจุบนั มีรายงานถึงความเป็ นพิษของอะฟลาทอกซิ
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นที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็ งในคนและมักท�ำความเสี ยหายแก่อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ [1-5] การหาวิธี
ควบคุมและวิธีลดการปนเปื้ อนอะฟลาทอกซิ นในวัตุดิบอาหารทั้งก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวจึงเป็ น
สิ่ งจ�ำเป็ น ทั้งนี้ อาจใช้วธิ ีทางกายภาพ วิธีทางเคมี หรื อว่าวิธีทางจุลชีววิทยา แต่การใช้วธิ ีทางกายภาพ
โดยใช้สารดูดซับ (Sorbent) สารพิษจากเชื้อราเป็ นวิธีที่ได้ผลในเชิงปฏิบตั ิมากที่สุดในอุตสาหกรรม
การผลิตสัตว์และอาหารสัตว์ สารดูดซับมีอยูห่ ลายชนิด ได้แก่ ถ่านกัมมันต์ มอนต์มอริ ลโลไนต์ ซี โอ
ไลท์ เฮกโตไรท์ เวอมิคิวไลท์ และเบนโทไนท์ [6-10]
ในปั จจุบนั เบนโทไนท์ที่ใช้เป็ นสารดูดซับนั้น พบว่ามีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ แร่ กลุ่มส
เมกไทต์ และมอนต์มอริ ลโลไนต์ องค์ประกอบรอง ได้แก่ ซิ ลิกอนไดออกไซด์ เหล็กออกไซด์
แคลเซี ยมออกไซด์ องค์ประกอบเหล่านี้ทำ� ให้เบนโทไนท์เป็ นสารดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซิ น ที่มี
ประสิ ทธิภาพ [11, 12] ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของศุภรัตน์ [13] ที่พบว่าเบนโทไนท์สามารถดูด
ซับอะฟลาทอกซิ น M1 ออกได้ท้ งั หมดในน�้ำนมวัวดิบ แหล่งดินเบนโทไนท์ที่สำ� คัญอยูท่ ี่ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา กรี ซ เยอรมัน ญี่ปุ่น และตุรกี ส�ำหรับประเทศไทยนั้น พบดินเบนโทไนท์มากในเขต
จังหวัดลพบุรี และจากการศึกษาพบว่ามีแร่ มอนต์มอริ ลโลไนต์ประมาณร้อยละ 60 เป็ นส่ วนประกอบ
หลัก [14] จากการศึกษาประสิ ทธิภาพของสารดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซิ นจากแหล่งดินต่าง ๆ ซึ่ ง
รวมถึงดินเบนโทไนท์ ในประเทศไทย เปรี ยบเทียบกับสารดูดซับสารพิษทางการค้าจากต่างประเทศ
พบว่ามีประสิ ทธิภาพการดูดซับใกล้เคียงกัน [15, 16] นอกจากนี้ยงั พบว่าการอบหรื อเผาดินด้วยความ
ร้อนสูงสามารถเปลี่ยนโครงสร้างของดินและช่วยเพิม่ ประสิ ทธิภาพในการดูดซับสารพิษอะฟลาทอก
ซิ น การศึกษาของ Pimpukdee [17] พบว่าเฮกโตไรต์เป็ นดินที่มีความใกล้เคียงกับเบนโทไนท์เมื่อได้
รับความร้อนที่ 700 °C เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมงสามารถดูดซับอะฟลาทอกซิ นบี 1ได้สูงสุ ด อย่างไรก็ตาม
การศึกษาผลของอุณหภูมิต่อประสิ ทธิภาพของเบนโทไนท์ในการดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซิ นยังมี
น้อย ดังนั้น การศึกษานี้จึงมีวตั ถุประสงค์เพื่อดูผลของอุณหภูมิต่อประสิ ทธิ ภาพของเบนโทไนท์ใน
การดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซินเพื่อเป็ นข้อมูลพื้นฐานส�ำหรับน�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการ
การเตรี ยมอะฟลาทอกซิน
เพาะเชื้อรา A. parasiticus สายพันธุ์ NRRL 2999 ในข้าวที่อุณหภูมิ 25°C นาน 4 วัน จากนั้น
วิเคราะห์หาปริ มาณอะฟลาทอกซินด้วยยูวสี เปกโทรโฟโตเมตรี ที่ความยาวคลื่น 362 nm [18]
เบนโทไนท์
บดตัวอย่างดินเบนโทไนท์จากจังหวัดลพบุรีดว้ ยเครื่ องบด (Typ-LD1A Model-Masch.
Nr.40689, Retsch) และร่ อนแยกให้ได้ขนาด 40, 60, 100 และ 200 µm ก่อนน�ำไปอบที่อุณหภูมิต้ งั แต่
100°C จนถึง 1,000 °C โดยห่างกันทุก 100 °C นาน 1 ชัว่ โมง
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การศึกษาการดูดซับสารพิษในหลอดทดลอง
น�ำตัวอย่างเบนโทไนท์ทกุ ขนาด ทั้งที่ไม่ผา่ นการอบ (25°C) และที่ผา่ นการอบ จ�ำนวนตัวอย่าง
ละ 100 µg ใส่ ในสารละลายอะฟลาทอกซินบี 1 ความเข้มข้น 5 พีพีเอ็ม จ�ำนวน 5 มิลลิลิตร แล้วน�ำ
ไปเขย่าด้วยเครื่ องเขย่า 1,000 รอบต่อนาที นาน 24 ชัว่ โมง จากนั้นน�ำไปปั่ นตกตะกอนด้วยเครื่ องปั่ น
เหวีย่ งความเร็ ว 4,500 รอบ/นาที นาน 25 นาทีแล้วน�ำสารละลายตัวอย่างส่ วนใสไปวัดปริ มาณอะฟลา
ทอกซินที่เหลืออยูใ่ นหลอดทดลองด้วยเครื่ องยูวสี เปกโทรโฟโตเมตรี ที่ความยาวคลื่น 362 nm ท�ำการ
ทดลอง 5 ซ�้ำ วิเคราะห์เปรี ยบเทียบการดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซิ นของเบนโทไนท์แต่ละขนาด
อนุภาคและที่อุณหภูมิต่างๆ ด้วย ANOVA และ Duncan Multiple Range Test ด้วยโปรแกรม SPSS
Version 11.5

ผลการศึกษา
จากผลการทดลองพบว่า เบนโทไนท์ที่ได้รับความร้อนที่อุณหภูมิ 600°C มีประสิ ทธิภาพใน
การดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1 สูงที่สุด และแตกต่างจากเบนโทไนท์ที่อุณหภูมิอื่น ๆ อย่างมี
นัยส�ำคัญ (P<0.05) ยกเว้นที่อุณหภูมิ 700°C (Figure 1) ประสิ ทธิภาพการดูดซับสารพิษอะฟลาทอก
ซิ นบี 1 เริ่ มต้นที่อุณหภูมิ 25°C มีแนวโน้มลดลงที่อุณหภูมิ 100°C หลังจากนั้นค่อย ๆ เพิม่ ขึ้น จนถึง
ระดับสู งสุ ดที่อุณหภูมิ 600°C และมีแนวโน้มลดลงไปจนถึงที่อุณหภูมิ 1,000°C (Figure 1)
นอกจากนี้ จากผลการศึกษาพบว่า ขนาดของอนุภาคเบนโทไนท์มีความสามารถในการดูด

Figure 1. Percentage of Adsorption of AfB1 by Bentonite at Different Temperatures
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ซับสารพิษอะฟลาทอกซินไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญ เมื่อเปรี ยบเทียบในการอบที่อณ
ุ หภูมิเท่ากัน
เบนโทไนท์ที่ขนาดอนุภาค 40 , 60, 100 และ 200 µm ที่ ผ่านอุณหภูมิ 100°C มีความสามารถในการ
ดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซินในระดับต�่ำสุ ดที่ร้อยละ 49.61, 59.30, 51.30 และ 53.42 ตามล�ำดับ และ
การดูดซับสารพิษของเบนโทไนท์ท้ งั 4 ขนาด ค่อยๆ สู งขึ้นจนถึงที่อุณหภูมิ 600°C มีประสิ ทธิภาพ
ในการดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1 ได้ในระดับสู งที่ร้อยละ 96.04, 96.88, 96.49 และ 96.78 ตาม
ล�ำดับ (Table 1)

วิจารณ์
จากผลการทดลองการดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1 ของเบนโทไนท์ที่อณ
ุ หภูมิต่างๆ พบ
ว่าอุณหภูมิที่ 600°C ดูดซับได้ดีที่สุด โดยที่อุณหภูมิระหว่าง 100-300°C การดูดซับของเบนโทไนท์
ในแต่ละขนาด ยังไม่มีความแตกต่างกัน แต่เมื่อสังเกตจาก Figure 1 เปรี ยบเทียบระหว่างเบนโทไนท์
ที่ไม่ได้ผา่ นความร้อนกับผ่านความร้อนอุณภูมิที่ 100°C พบว่าการดูดซับสารพิษลดลง และเริ่ มดูดซับ
ได้ดีข้ ึนที่ความร้อนตั้งแต่ 400-600°C ตามล�ำดับ ที่อุณหภูมิ 600°C เบนโทน์สามารถดูดซับสารพิ
ษอะฟลาทอกซิ นบี 1 ในหลอดทดลองได้สูงสุ ด โดยมีค่าเฉลี่ย 96.62% แต่ไม่แตกต่างจากที่อุณหภูมิ
700°C ที่มีค่าเฉลี่ย 94.37%
Table 1. Percentage of Adsorption for Aflatoxin B1 at Different Particle Sizes of Bentonite
Temperature
(°C)

Particle Size of Bentonite (µm)
40
60
100
25
60.08
61.56
57.86
100
49.61
59.30
51.30
200
64.42
71.65
62.78
300
66.87
63.17
69.09
400
77.11
81.69
71.15
500
80.21
83.15
78.40
600
96.04
96.88
96.49
700
92.74
93.69
96.67
800
78.50
71.80
77.32
900
80.04
78.34
77.59
1000
76.68
73.20
71.75
*
Means with different superscripts indicate a significant difference.

200
56.84
53.42
57.11
64.76
72.11
82.89
96.78
93.88
77.72
78.26
80.30

Mean ± SD*
(%)
59.09 ± 2.13f
53.41 ± 4.23e,f
63.99 ± 5.99d,e,f
65.97 ± 2.57c,d,e
75.52 ± 4.88b,d,e
81.16 ± 2.27b
96.55 ± 0.38a
94.20 ± 1.69a
76.34 ± 3.06b,c
78.56 ± 1.04b
75.48 ± 3.82b,c,d
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ปั จจัยเรื่ องการสู ญเสี ยน�้ำมีผลต่อการดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซิ นบี 1 จากการประชุมของ
องค์การอนามัยโลก(WHO) ที่กรุ งเจนีวาในปี ค.ศ. 2005 ได้รายงานว่า เบนโทไนท์สามารถดูดซับน�้ำ
ได้นอ้ ยหรื อมีความสามารถในการอมน�้ำได้นอ้ ยลงเมื่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไปที่อุณหภูมิ 100200°C และเมื่อได้รับการเพิ่มความร้อนที่สูงขึ้นให้กบั เบนโทไนท์จะท�ำให้เริ่ มเกิดการสู ญเสี ยน�้ำมาก
ขึ้นที่อณ
ุ หภูมิ 450-500°C และเกิดการสูญเสี ยน�้ำในอนุภาคโดยสมบูรณ์เมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น 600-750°C
[19] ส่ วนสารดูดซับประเภทใกล้เคียงกับเบนโทไนท์เกิดการสู ญเสี ยน�้ำแตกต่างกันโดยคาโอลิไนท์
เกิ ดการสู ญเสี ยน�้ำจ�ำนวนมากที่อุณหภูมิประมาณ 400 องศาเซลเซี ยสและถูกขจัดน�้ำออกหมดที่
อุณหภูมิ 525 องศาเซลเซียส [20] แคลเซียมมอนโมลิโลไนท์เกิดการสู ญเสี ยน�้ำระหว่าง 450-600°C
[21] และแคลเซียมเบนโทไนท์ เสี ยน�้ำมากที่อุณหภูมิระหว่าง 300-750°C [22] หลังจากเกิดการสู ญ
เสี ยน�้ำท�ำให้มีเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของหมูไ่ ฮดรอกซิล (-OH group) [21] การเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่ง
ของหมู่ไฮดรอกซิ ลของดินเกิดขึ้นที่อุณหภูมิ 400-800°C [23] โดยการพองตัวสามารถเพิ่มพื้นที่ผวิ
ของการดูดซับที่อุณหภูมิ 500°C [24] และอาจเป็ นไปได้ที่การดูดซับเริ่ มดี ข้ ึนที่อุณหภูมิน้ ี ส่ วน
โครงสร้างของ แคลเซียมเบนโทไนท์เกิดการพองตัวมากที่ อุณหภูมิ 900°C [22] การเปลี่ยนแปลงของ
โครงสร้างของสารดูดซับด้วยความร้อนสูงเป็ นผลให้โครงสร้างยุบตัวลงท�ำให้พ้นื ที่ผวิ ในการดูดซับ
ถูกท�ำลาย จากรายงานขององค์การอนามัยโลก อุณหภูมิที่ 850-1000°C โครงสร้างของดินเกิดการ
เสื่ อมสภาพ [19] โดยการเสี ยไอออนที่ข้วั บวกท�ำให้ได้น้ ำ� และคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดเถ้าถ่านเพิ่ม
ขึ้นที่อุณหภูมิ 850°C คาร์บอน 1 อะตอม เกิดการรวมตัวกับ ออกซิ เจน 1 อะตอมหรื อการออกซิ ไดซ์
(Oxidize) กลายเป็ นคาร์บอนไดออกไซด์
การทดลองการดูดซับอะฟลาทอกซินในอาหารเลี้ยงเชื้อที่มีใยของเชื้อรามากกว่า 50 % โดย
ใช้ดินเหนียวในการทดสอบ 3 ชนิดคือ เบนโทไนท์ มอนโมลิโลไนท์และเซปิ โอไลท์ พบว่าการใช้
ความร้อนที่อณ
ุ หภูมิ 650°C สามารถเพิม่ ประสิ ทธิภาพการดูดซับได้ดีกว่าดินที่ไม่ได้ใช้ความร้อน โดย
สัดส่ วนการดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1 ของดินที่ใช้ความร้อนกับไม่ใช้ความร้อนอยูท่ ี่ 9:1 [25]
ซึ่ งสอดคล้องกับผลการทดลองอุณหภูมิที่ 500°C เริ่ มการดูดซับดีจนถึงอุณหภูมิที่ 600°C เป็ นจุด
สูงสุ ดในการดูดซับสารพิษ การดูดซับเริ่ มลดลงไม่มากจากอุณภูมิ 600-700 องศาเซลเซียสอาจมีความ
เกี่ยวเนื่ องจากการผลการทดลองของ Pimpukdee (2000) ซึ่ งพบว่าการใช้เฮคโตไรท์เผาที่อุณหภูมิ
700°C สามารถดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซินบี 1 ได้ดีกว่าอุณหภูมิอื่นส่ วนอุณหภูมิที่ 1000°C ดูดซับ
ได้นอ้ ยลงและสามารถชี้ให้เห็นว่าโครงสร้างของเฮคโตไรท์อาจยุบตัวลงท�ำให้การดูดซับสารพิษลด
ลง แสดงว่าการดูดซับสารพิษอะฟลาทอกซิ นบี 1 ของเบนโทไนท์ที่เผาด้วยความร้อนเหมาะสมอยู่
ระหว่างอุณหภูมิ 500-700°C เนื่องจากการแลกเปลี่ยนอะตอมที่มีประจะบวกมากขึ้นที่อุณหภูมิ 300700°C [25] การเปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาทางเคมีดว้ ยความร้อนท�ำให้เกิดการสู ญเสี ยน�้ำและเกิดการพอง
ตัวของสารดูดซับเกิดช่องว่างภายในโครงสร้างท�ำให้สามารถดูดซับได้มากกว่าตัวที่ไม่ได้ให้ความ
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ร้อนหรื อตัวที่ใช้ความร้อนต�่ำระหว่าง 500 องศาเซลเซี ยสลงมา นอกจากนี้การให้ความร้อนสู งมาก
จนเกินไปอาจท�ำให้โครงสร้างถูกท�ำลายท�ำให้พ้ืนที่ผิวในการดูดซับน้อยลงหลังอุณหภูมิระหว่าง
600-700°C การเลือกใช้อุณหภูมิที่เหมาะสมจึงมีความส�ำคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสาร
ดูดซับ ดังนั้นปั จจัยเรื่ องอุณหภูมิต่อประสิ ทธิภาพของเบนโทไนท์ มีผลต่อการดูดซับสารพิษอะฟลา
ทอกซิ นบี 1 อย่างเห็นได้ชดั ส่ วนระยะเวลาในการท�ำปฏิกิริยาของการดูดซับไม่มีผลต่อการดูดซับ
[26]
การศึกษานี้พอสรุ ปได้วา่ อุณหภูมิมีผลต่อประสิ ทธิภาพของเบนโทไนท์ในการดูดซับสารพิ
ษอะฟลาทอกซิ นบี 1 และความร้อนที่อุณหภูมิ 600°C สามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพการดูดซับสารพิษ
ได้ดีกว่าความร้อนที่อุณหภูมิอื่นอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณภาควิชาสัตวแพทย์สาธารณสุ ข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ส�ำหรับความอนุเคราะห์ในการใช้หอ้ งปฏิบตั ิการ

เอกสารอ้างอิง

1. World Health Organization (WHO). 1977. Chronic liver disease and mycotoxin aflatoxin. Meeting of
Investigators on Chronic Liver Disease; 1977 Nov 21-25; Geneva.
2. Williams JH, Phillips TD, Jolly PE, Stiles JK, Jolly CM, Aggarwal D. Human aflatoxicosis in developing
countries: A reviews of toxicology, exposure, potential health consequences, and interventions. Am J Clin
Nutr. 2004;80:1106-1122.
3. Bintvihok A, Davitiyananda D. Aflatoxins and their metabolites residues in chicken tissues from 5 parts (10
provinces) of Thailand. J Health Res. 2002;16:37-54.
4. Harintharanon K, Sailasuta A, Rungsipipat A, Bintvihok A, Sasipreyajan J. Pathological changes and faecal
excretion levels seen in broiler chicks after a single oral dose of aflatoxin B1. Thai J Vet Med. 2000;30:3549.
5. Beaver RW, Wilson DM, James MA, Haydon KD. Distribution of of aflatoxins in tissue of growing pigs fed
an aflatoxin-contaminated with a high affinity aluminosilicate sorbent. Vet Human Toxicol. 1990;32:16-18.
6. Uopasai S, Pimpakdee K, Tengjaroenkul b, Muanglai P, Surachon P. Effect of natural charcoal powder added
in swine feeds as aflatoxin adsorbents on improving performance of swine production and histopathological
changes of swine livers. KKU Vet J. 2008;18:109-119.
7. Desheng Q, Fan L, Yanhu Y, Niya Z, Adsorption of aflatoxin B-1 on montmorillonite. Poult Sci.
2005;84:959-961.
8. Elmore AR, Cosmetic Ingredient Review Expert Panel. Final report on the safety assessment of aluminum
silicate, calcium silicate, magnesium aluminum silicate, magnesium silicate, magnesium trisilicate, sodium
magnesium silicate, zirconium silicate, attapulgite, bentonite, fuller’s earth, hectorite, kaolin, lithium
magnesium silicate, lithium magnesium sodium silicate, montmorillonite, pyrophyllite, and zeolite. Int J

วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. ปี ที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2555

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

241

Toxicol. 2003;22:37-102.
Phillips TD, Kubena LF, Harvey RB, Taylor DR, Heidelbaugh ND. 1988. Hydrated sodium calcium
aluminosilicate: A high affinity sorbent for aflatoxin. Poult Sci. 1998;67:243–247.
Smith EE, Phillips TD, Ellis JA, Harvey RB, Kubena LF, Thompson J, Newton G. Hydrated sodium calcium
aluminosilicate reduction of AFM1 residues in dairy goat milk. J Anim Sci. 1994;72:677–682.
Chansiripornchai P, Fink-Gremmels J. Evaluation of the aflatoxin B1 adsorption capacity of bentonite using
an in vitro method mimicking monogastric gastro-intestinal tract conditions. Thai J Vet Med. 2004;34;1319.
Muanglai P, Tengjaroenkul B, Sukon P, Pimpakdee K, Tengjaroenkul U. Efficacy of Bentonite on reducing
toxicity of aflatoxin B1 in diet of nile tilapia fish. KKU Vet J. 2010;20:21-33.
Kositcharoenkul S. Removal of aflatoxin M1 from raw milk by bentonite [thesis]. Bangkok: Kasetsart
University; 1999.
Supamathanon N. Separation, characterizationand modification of montmorillonite in clay from
Nakhonratchasima province, Thailand [thesis]. Nakhonratchasima: Suranaree University; 2004.
Sittiwong J. Adsorption isotherms of Aflatoxin B1 on some commercial and synthetic adsorbents [thesis].
Chiang Mai: Chiang Mai University; 2008.
Noyrod P. Efficincy of natural adsorbents for the adsorption of aflatoxin B1 [thesis]. Chiang Mai: Chiang
Mai University; 2008.
Pimpakdee K. Effect of heat treatments on hectorite for the adsorption of aflatoxin B1. 30th Congress on
Science and Technology of Thailand; 2004 October 19-21; Bangkok..
Kubena LF, Harvey RB, Phillips TD, Corrier DE, Huff WE. 1990. Diminution of aflatoxicosis in growing
chickens by dietary addition of a hydrated sodium calcium aluminosilicate. Poult Sci. 1990;69:727–735.
World Health Organization (WHO). Bentonite, kaolin and selected clay minerals. Environmental Health
Criteria 231; 2005.
Grim RE. Clay Mineralogy. 2nd ed. New York: McGraw-Hill; 1968.
Ho C, Handy RL. Modification of Ca-montmorillonite by low-temperature heat treatment. Ames: Iowa
State University; 1968.
Bayram H, Onal M, Yilmaz H, Sarikaya Y. Thermal analysis of a white calcium bentonite. Hungary:
Springer Budapest; 2010.
Sakizci M, Alver BE, Yorukogullari E. Thermal behavior and immersion heats of selected Clays from
Turkey. J Them Anal Calorim. 2009;98:449-436.
Onal M, Sarikaya Y. Thermal Anlysis of Some Organoclays. J Therm Anal Calorim. 2008;91:261-265.
Pimpukdee, K. In vitro and in vivo characterization of potential enterosorbents for aflatoxin B1 [dissertation].
College Station (TX): Texas A&M University; 2000.
Pimpukdee K, Kubena LF, Bailey CA, Huebner H, Afriyie-Gyawu E, Phillips TD. Aflatoxin-induced
toxicity and depletion of hepatic vitamin A in young broiler chicks: Protection of chicks in the presence of
low levels of NovaSil PLUS in the diet. Poult Sci. 2004;83:737-744.

