หนวยที่ 2 หลักการเบื้องตนของกลไกการเกิดพิษ
การเกิดพิษอยางเฉียบพลันจากสารพิษนั้นอาจเกิดจากตัวสารพิษเองโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง หรือจากสารพิษ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางกอนจึงออกฤทธิ์ได ซึ่งสารพิษที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงกอนนี้ เมื่อเปลี่ยนแปลงโครงสรางแลว
จะมีสมบัติทางอิเลคโทรไฟล หรืออาจจะเปนอนุมูลอิสระ แลวทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและสรีรวิทยาที่นําไปสู
การตายของเซลลในที่สุด การเกิดพิษในรางกายจึงเกิดไดทั้งที่ระดับเซลลที่เปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวติ ไปจนถึงเนือ้ เยื่ออวัยวะ
และระบบในรางกาย
การเกิดพิษที่เยื่อหุมเซลล อาจเกิดพิษอยางเฉียบพลันที่เยื่อหุมเซลลโดยการทําลายสวนของเยื้อหุมเซลลที่เปนกรดไขมันไม
อิ่มตัว ทําลายสวนของเยื่อหุม เซลลที่เปนโปรตีน และจับกับตัวรับบนเยือ่ หุมเซลล การเกิดพิษทีเ่ ยื่อหุมออรแกเนลล และการ
เกิดพิษที่ออรแกเนลลภายในเซลล
1. การทําลายสวนของเยื่อหุมเซลลที่เปนกรดไขมันไมอิ่มตัว สารพิษที่สามารถทําไดนั้นเปนพวกอนุมูลอิสระ โดยจะเกิดการ
ทําลายกรดไขมันไมอิ่มตัวจนทําใหลักษณะโครงสราง และหนาที่ของเยื่อหุมเซลลเสื่อมสภาพไป
2. การทําลายสวนของเยื่อหุม เซลลที่เปนโปรตีน สารพิษสามารถทําใหเกิดสภาพจับตัวเปนกอน ของโปรตีนในเยือ่ หุมเซลล
โดยเฉพาะอยางยิ่งเซลลตับ
3. การจับกับตัวรับบนเยื่อหุมเซลล ไดแก
- การจับกับตัวรับแลวเกิดพิษแกเซลลนั้นเอง
- การจับกับตัวรับรูแลวทําใหเกิดความเสียหายแกหนาทีข่ องเซลลนั้น สารพิษในลักษณะนี้ ไดแกสารพิษที่ทําใหเกิดการยับยัง้
การทํางานของเสนประสาทที่ไปยังกลามเนื้อลาย หรือยับยั้งการทํางานของกลามเนือ้ ลายโดยตรง
4. การเกิดพิษที่เยื่อหุมออรแกเนลล การทําลายเยื่อหุมออรแกเนลลภายในเซลลนั้นจะทําใหเกิดพิษอยางเฉียบพลันและทําลาย
เซลลนั้นไดสารพิษจะถูกเปลี่ยนแปลงโครงสรางใหเปนอนุมูลอิสระแลวจะทําลายทั้งสวนเยื่อหุมของออรแกเนลล ไดแก เยื่อ
หุมเอนโดพลาสมิกเรติคิวลัม ไมโตคอนเดรีย และไลโซโซม การทําลายเนื้อหุมออรแกเนลลเหลานี้จะทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีและสรีรวิทยาหลายประการดวยกัน และนําไปสูการตายของเซลลในที่สุด
5. การเกิดพิษที่ออรแกเนลลภายในเซลล
- การเกิดพิษทีน่ ิวเคลียส ยับยั้งการสรางโปรตีนภายในเซลล และ ทําลายโครงสรางทางชีวเคมีของดีเอ็นเอในเซลล
การเกิดพิษในอวัยวะและระบบของรางกาย การเกิดพิษในอวัยวะและระบบอวัยวะทีส่ ําคัญไดแก การเกิดพิษที่ผวิ หนัง ที่พบ
บอยคือผิวหนังแพและอักเสบอยางเฉียบพลัน จากการระคายเคืองหรือสารเคมี ความเปนพิษตอผิวหนังเนื่องจากแสง และ
มะเร็งผิวหนัง การเกิดพิษตอระบบประสาท เชน เกิดจากสารพิษที่ออกฤทธิ์ โดยการทําใหเกิดการขาดออกซิเจนในสวนของ
เซลลประสาทและเซลลประสาทค้ําจุน ออกฤทธิ์ในการทําลายเยื่อไมอีลิน ออกฤทธิ์ทําลายสวนแอกซอนในเสนประสาทสวน
ปลาย เปนตน การเกิดพิษตอตับทําใหเกิดการตายของเซลลตับ การสะสมไขมันในเซลลตับ เกิดการอุตตันทอน้ําดี ทําลายเซลล
ของหลอดเลือด ตับแข็ง และมะเร็งตับ สวนการเกิดพิษตอระบบหายใจทําใหเกิดการระคายเคือง ทําลายเซลลบุผิว เกิดพังผืด
เกิดการหดตัวของหลอดลม และมะเร็งปอด
การเกิดมะเร็ง การเกิดมะเร็งที่สําคัญมี 3 ลักษณะ ไดแก การออกฤทธิ์ของสารพิษโดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง การ
ออกฤทธิ์ของสารพิษโดยการเปลี่ยนแปลงโครงสราง และการออกฤทธิ์ของสารพิษในลักษณะอื่นๆ ไดแก ออกฤทธิ์โดยอาศัย
สมบัติทางกายภาพ ออกฤทธิ์โดยออมตอการเปลี่ยนแปลงในกรดดีออกซีไรโบนิวคลีอิก ออกฤทธิ์ตอฮอรโมน ออกฤทธิ์โดย
การกดการสรางภูมิคุมกัน ออกฤทธิ์โดยการเพิ่มฤทธิ์ของสารกอมะเร็ง และออกฤทธิ์โดยการกระตุน การเกิดมะเร็ง

มะเร็ง (Cancer) หมายถึง เซลลหรือเนื้อรายที่มีการเจริญอยางผิดปกติ จนกลายเปนกอนมะเร็งเนื้อรายนี้สามารถแทรกแซง
และบุกรุกเขาไปทําลายเซลลหรือเนื้อเยื่อดีที่อยูขางเคียงหรือที่อยูรอบๆ และเมื่อเนื้อรายนี้หลุดเขาไปในหลอดเลือดหรือหลอด
น้ําเหลืองแลว เนื้อรายจะกระจายไปที่อวัยวะตางๆ ฝงตัวและเจริญเติบโตกลายเปนกอนมะเร็งที่อวัยวะนั้น ทําใหเนื้อเยื่อของ
อวัยวะนั้นเสียไป ถาเปนอวัยวะที่ทําหนาทีส่ ําคัญของรางกายจะทําใหผปู วยเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็ว
ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเกิดมะเร็ง
1. สาเหตุจากสิ่งแวดลอมภายนอกรางกาย ไดแก
- สารเคมีบางชนิด สารเคมีในควันบุหรี่และเขมารถยนต สารพิษจากเชือ้ รา สารพิษที่เกิดจากเนื้อสัตวรมควัน ปง ยาง ทอดจน
ไหมเกรียม สียอมผา สารเคมีจากอุตสาหกรรม
- รังสีตางๆ รวมทั้งรังสีอัลตราไวโอเลตในแสงแดด
- การติดเชื้อเรือ้ รัง เชน ไวรัสตับอักเสบชนิดบีมีความสัมพันธกับการเกิดมะเร็งตับ
- พยาธิ เชน พยาธิใบไมในตับ มีความสัมพันธกับการเกิดมะเร็งทอน้ําดีในตับ
2. สาเหตุภายในรางกาย
- กรรมพันธุทผี่ ิดปกติ
- ความไมสมดุลทางฮอรโมน
- ภูมิคุมกันที่บกพรอง
- การระคายเคืองที่เกิดซ้ําๆ เปนเวลานานๆ
- ภาวะทุพโภชนาการ
- อารมณเครียด
2. การแบงกลุม
 สารกอมะเร็ง
ACGIH ไดจด
ั แบงสารกอมะเร็ ง ดังนี้
กลุม A1 สารกอมะเร็งในคนที่ไดรับการยืนยัน สารกลุมนี้เปนสารกอมะเร็งที่มีหลักฐานทางระบาดวิทยาวา กอใหเกิดมะเร็ง
ในคน
กลุม A2 สารกอมะเร็งที่นาสงสัยในคน
กลุม A3 สารกอมะเร็งในสัตวทดลองที่ไดรับการยืนยันแตยังไมทราบความสัมพันธมายังคน
กลุม A4 สารที่ไมสามารถจัดไดวาเปนสารกอมะเร็งในคน
กลุม A5 สารที่ไมสงสัยวาเปนสารกอมะเร็งในคน
พ.ศ. 2530 คณะกรรมการขององคการนานาชาติดานการวิจัยมะเร็ง แบงสารเคมีตามฤทธิ์การกอมะเร็ง ดังนี้
กลุมที่ 1 สารกอมะเร็งในคน
กลุมที่ 2A สารเคมีที่มีความนาจะเปนหรืออาจจะเปนสารกอมะเร็งในคน
กลุมที่ 2B สารเคมีที่มีความเปนไปไดวากอมะเร็ง
กลุมที่ 3 สารเคมีที่ยังไมมีหลักฐานวาเกิดมะเร็งในคน
กลไกการออกฤทธิ์ของสารพิษกอมะเร็งที่สําคัญ มี 3 ลักษณะ ดังนี้
1. กลไกการออกฤทธิ์โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสราง (Procarcinogen) สารเคมีกอมะเร็งในกลุมนี้เปนสารอินทรีย แตมี
สมบัติที่มีประจุไฟฟาอยูแลวจึงสามารถจับตัวเพื่อการทําลายดีเอ็นเอ

2. กลไกการออกฤทธิ์โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสราง (Ultimate carcinogen) สารเคมีกอมะเร็งในกลุมนี้เปนกลุมสารอินทรีย
ที่จําเปนจะตองถูกเปลี่ยนแปลงโครงสรางดวยเอมไซมมกิ ชันออกซิเดส ในเซลลตับหรืออวัยวะอืน่ ๆ เชน ไต ปอด ทางเดิน
อาหาร เปนตน ใหเปนโครงสรางใหมที่มปี ระจุไฟฟาเกิดขึ้น สมบัตินี้เองทําใหสารดังกลาวจับตัวเพื่อการทําลาย กับดีเอ็นเอได
โครงสรางโมเลกุลของดีเอ็นเอจะแตกสลายผิดแปลกไปจากเดิม ซึ่งเซลลจะทําการซอมแซม การซอมแซมจะสัมฤทธิ์ผล
หรือไมขึ้นอยูก ับปริมาณและสมบัติการออกฤทธิ์ของสารกอมะเร็งชนิดนั้นๆ ถาซอมแซมไมไดจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
อยาถาวรจนทําใหการควบคุมทํางานสิ้นสุดลง จนกระทัง่ เซลลตายหรือถาไมตายจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในดีเอ็นเอของ
เซลลลูกหลานตอไป
3. กลไกการออกฤทธิ์ในลักษณะอื่น ๆ
- กลไกการออกฤทธิ์โดยอาศัยสมบัติทางกายภาพของสารเคมี สารเคมีในกลุมนี้สวนใหญจะเปนสารอนินทรีย เมือ่ รางกาย
ไดรับเขาไป จะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลลในบริเวณที่มกี ารฝงตัวจนกลายเปนเซลลมะเร็งในที่สุด
- กลไกการออกฤทธิ์โดยออมตอการเปลี่ยนแปลงในดีเอ็นเอ สารพิษกอมะเร็งเหลานีเ้ ปนสารอนินทรีย ไดแกโลหะชนิดตางๆ
- กลไกการออกฤทธิ์ของฮอรโมน สารอินทรียพวกสเตียรอยด
- กลไกการออกฤทธิ์การกดการสรางภูมิคุมกัน สารพิษกอมะเร็งกลุมนี้เปนสารอินทรียเคมี จะกดการสรางหรือยับยั้ง
ภูมิคุมกันในรางกายที่จะยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัสที่ทําใหเกิดมะเร็งของเม็ดเลือดขาว เมือ่ ไมมีภูมคุมกันจะทําใหมี
เชื้อไวรัสจํานวนมากขึน้ และทําใหเกิดมะเร็งของเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึน้
- กลไกการออกฤทธิ์การเพิ่มฤทธิ์ของสารกอมะเร็ง
- กลไกการออกฤทธิ์โดยการกระตุนการเกิดมะเร็ง
การกอกลายพันธุ เกิดจากการที่สารพิษเขาไปทําความเสียหายกับสารพันธุกรรม หรือดีเอ็นเอทําใหดีเอ็นเอบางสวนเกิดความ
เสียหาย ถาการซอมแซมเซลลเปนไปอยางปกติ เซลลจะเจริญเติบโตตามปกติเหมือนเซลลเดิม แตถาการซอมแซมเซลลนั้นผิด
หรือแตกตางไปจากเดิม หรือไมมีการซอมแซม ดีเอ็นเอนั้นจะยังคงเสียหายเหมือนเดิม หรือมีดีเอ็นเอที่ผิดไปจากเดิม เมื่อเซลล
นั้นแบงตัว และมีการแสดงออกของยีนเกิดขึ้น เซลลที่เกิดใหมจะแตกตางไปจากเซลลเดิม และเปนเซลลที่เกิดการกอกลาย
พันธุ ซึ่งโดยทั่วไปแลวอาจเกิดการกอกลายพันธุไดทั้งในเซลลสืบพันธุ และเซลลรางกาย
รอยโรคหรือวิการ (Lesion) ที่เกิดบนดีเอ็นเอแบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก รอยโรคขนาดเล็ก และรอยโรคขนาดใหญ
1. รอยโรคขนาดเล็ก (Microlesion) เปนการเปลี่ยนแปลงระดับยีนโดยมีการเปลี่ยนแปลงสวนของดีเอ็นเอที่เรียกวา นิวคลีโอ
ไทล จํานวนนอยๆที่เกิดเฉพาะจุด ทีเ่ รียกวาการกอกลายพันธุ เฉพาะจุด การเปลี่ยนแปลงแบบนี้ไมสามารถมองเห็นดวยตา
เปลาหรือกลองจุลทรรศน แตสามารถตรวจพบไดโดยดูลักษณะทางสรีรวิทยา ชีวเคมี
การเกิดรอยโรคขนาดเล็กจะมี 3 ลักษณะ
1. การเปลี่ยนแปลงการแทนที่ของเบส มี 2 แบบ
- การแทนที่ของเบสแบบทรานซิชัน คือ เบสพิวรีนตัวหนึง่ ไปแทนที่เบสพิวรีนอีกตัวหนึ่ง หรือ เบสพิริมิดีนตัวหนึง่ ไปแทนที่
เบสพิริมิดีนอีกตัวหนึ่ง
- การแทนที่ของเบสแบบทรานสเวอรชัน เกิดจากเบสพิวรีน ไปแทนที่เบสพิริมิดีน หรือเบสพิริมิดีนไปแทนที่เบสพิวรีน
2. การเปลี่ยนลําดับที่ของเบส
3. การเพิ่มขึ้นหรือหายไปของเบสจากดีเอ็นเอ

2. รอยโรคขนาดใหญ (Macrolesion) เปนการเปลี่ยนแปลงในระดับโครโมโซม และการเปลี่ยนแปลงแบบนี้สามารถ
มองเห็นดวยกลองจุลทรรศนธรรมดา หรือโดยการวิเคราะหโครโมโซมดวยวิธีไซโตเจเนติก ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้มี 2 แบบ
คือ
- ความผิดปกติของโครโมโซมทางดานจํานวน
- ความผิดปกติของโครโมโซมทางดานรูปราง
กลไกการกอลูกวิรูป การเกิดพิษตอระบบสืบพันธุ และการเกิดพิษตอระบบภูมิคุมกัน
การกําเนิดลูกวิรูปเกิดจากการที่มารดาตั้งครรภแลวมีโอกาสรับสัมผัส หรือไดรับสารพิษตางๆ มากมาย อาจเกิดพิษสะสมและ
สงผลกระทบไปยังลูกในครรภทําใหเกิดความผิดปกติของยีนหรือโครโมโซม และนําไปสูความพิการได
การกอลูกวิรูป (Teratogenesis) หมายถึง ความพิการ ความพิการแตกาํ เนิดเปนความผิดปกติทางดานกายวิภาคศาสตรหรือ
รูปรางและโครงสรางของรางกายที่เปนมาตั้งแตเกิด ซึ่งความผิดปกตินอี้ าจเปนแบบมหากายวิภาค มองเห็นไดดว ยตาเปลา
หรือเปนแบบจุลกายวิภาคศาสตร ซึ่งตรวจพบไดดวยกลองจุลทรรศนธรรมดา ความผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้อาจเกิดกับอวัยวะ
ภายนอกและหรือภายในรางกายก็ได
การเจริญของตัวออนที่ผิดปกติ
1. ภาวะที่ไมมกี ารเจริญเกิดขึน้ เนื่องจากไมมีเนื้อเยื่อดั้งเดิมของอวัยวะนัน้ อยูเลย ทําใหไมมีอวัยวะนั้นเลย เชน มีไตขางเดียว
2. การพัฒนาและการเจริญเติบโตหยุดชะงัก ซึ่งมีการกอรูปรางเปนอวัยวะตางๆตามปกติ แตไมสามารถเจริญตอไปจน
สมบูรณได
3. การติดแนนของเนื้อเยื่อดั่งเดิมซึ่งตามปกติแลวจะตองหายไปหรือแยกออกจากกัน เชน นิ้วติดกัน ฟนติดกัน
4. การเจริญมากเกินไป ทําใหมีการเพิ่มขนาดของเซลลหรือเพิ่มจํานวนเซลล เชน ตัวโต นิ้วใหญ ฟนมากกวาปกติ นิ้วเกิน
5. การเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพที่เนื้อเยื่อซึ่งกําลังมีการพัฒนา เชน การตาย การอักเสบ การมีเลือดออก การมีแผลเปน
6. การนจําแนกตัวเองของเซลลผิดปกติ เชน การเกิดเนื้องอกแตกําเนิด
7. การที่อวัยวะไมอยูใ นตําแหนงที่ควรอยู เชน หัวใจอยูน อกชองอก
สาเหตุของความพิการแตกําเนิดแบงออกไดเปน 3 กลุมใหญ ไดแก
1. มีความผิดปกติของยีน หรือโครโมโซม
2. สาเหตุจากสิ่งแวดลอม
3. สาเหตุที่เกิดจากปฏิกิริยารวมกันระหวางยีนหลายยีนกับสิ่งแวดลอม
กลไกการกอลูกวิรูป ที่สําคัญไดแก
1. การกอกลายพันธุระดับยีน ความพิการแตกําเนิดที่เกิดขึ้นในคนประมาณรอยละ 20-30 มีสาเหตุจากการกลายพันธุระดับยีน
และการกลายพันธุที่เกิดขึน้ กับยีนของเซลลสืบพันธุ (ไขและตัวอสุจ)ิ จะมีบทบาทสําคัญในการเกิดความพิการแตกําเนิด
มากกวาการกลายพันธุที่เกิดกับเซลลรางกาย
2. ความผิดปกติของโครโมโซม อาจจะเปนความผิดปกติทางดานจํานวนและ/หรือทางดานรูปรางก็ได ซึ่งความพิการแตกําเนิด
ในคนที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมแบบตางๆ เหลานี้พบไดประมาณรอยละ 3-5
3. การแบงตัวของเซลลถูกขัดขวาง การแบงตัวของเซลลภายในตัวออนสามารถถูกขัดขวางไดดวยสารกอลูกวิรูปโดย
- มีการยับยั้งการสรางดีเอ็นเอโดยสารพวกไฮดรอกซียูเรียและรังสีตางๆ
- มีการยับยั้งการกอรูปของการแบงตัวของเซลลโดยสารกอลูกวิรูป
- โครโมโซมไมยอมแยกจากกันเกิดจากไดรับรังสีตางๆ

4. การเปลี่ยนแปลงหนาที่ของกรดนิวคลีอิก เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในหนาที่ของกรดนิวคลีอิกโดยสารกอลูกวิรูปมีผลทําให

การถายทอดรหัส การรวมตัวของเบสในดีเอ็นเอตามธรรมชาติ หรือการแปลงรหัสโดยอารเอ็นเอในการสรางโปรตีนถูก
ขัดขวาง ทําใหเซลลตางๆ ที่ไดรับผลกระทบเหลานีไ้ ดรับบาดเจ็บและอาจตายได ผลก็คือถาเกิดในชวงวิกฤตของการตั้งครรภ
จะทําใหเกิดลูกวิรูป
5. ภาวะทุพโภชนาการของแมระยะตั้งครรภ เนื่องจากขาดสารอาหารสําหรับสรางสารชีวเคมีที่จําเปนของเซลลในการ
เจริญเติบโตและการแบงเซลล ทําใหเกิดลูกวิรูป
6. การรบกวนการสรางพลังงานภายในเซลล ในระยะแรกของการพัฒนาตัวออนจนถึงการกอตัวเปนรูปรางของอวัยวะตางๆ
นั้นเซลลชนิดตางๆ จะมีการแบงตัวอยางรวดเร็ว ดังนัน้ จึงจําเปนตองใชพลังงานเปนจํานวนมากในระยะนี้ ถาหากแหลง
พลังงานนี้ถูกขัดขวางทําใหพลังงานที่ใหออกมาลดลง จะมีผลทําใหการพัฒนาของตัวออนและทารกผิดปกติได
7. การยับยั้งการทํางานของเอนไซม ในการจําแนกตัวเองของเซลลไปเปนอวัยวะตางๆ และการเจริญเติบโตของตัวออนไป
เปนทารก ตองอาศัยการทํางานของเอนไซมในทุกขั้นตอน ถามีการขัดขวางการทํางานของเอนไซมจะทําใหเกิดผลกระทบตอ
การเจริญของตัวออนได
8. ภาวะไมสมดุลของความเขมขนออสโมลารของของเหลวในรางกาย กลไกที่ทําใหเกิดลูกวิรูปโดยวิธนี ี้ไดจากการทดลองที่
ทําใหเกิดกลุมอาการที่เรียกวา กลุมอาการบวมในตัวออนของไกที่อยูในภาวะขาดออกซิเจน
9. สมบัติของเยื่อหุมเซลลเสียไป สมบัตกิ ารซึมผานของเยื้อหุมเซลลผิดไปจากเดิมจะนําไปสูการเกิดความไมสมดุลของความ
เขมขนออสโมลารของของเหลวในรางกายโดยสารที่ทําใหสมบัติของเยื่อหุมเซลลเปลี่ยนแปลงไป
เนื่องจากความพิการแตกําเนิด นี้เปนความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับทารกในครรภมารดา การที่จะทราบวาทารกมีความพิการ
หรือไมตองรอจนกวาทารกคลอดออกมา จึงไดมีการคิดคนวิธีที่ใชตรวจสอบทารกขณะที่อยูในครรภ ซึ่งการตรวจสอบความ
ผิดปกติกอนคลอดเรียกวา การวินิจฉัยกอนคลอด
การเกิดพิษตอระบบสืบพันธุ
การเกิดพิษตอระบบสืบพันธุเกิดจากสารพิษซึ่งสวนใหญเปนสารเคมีที่มนุษยผลิตขึ้นทางอุตสาหกรรม มีผลตอระบบสืบพันธุ
ของมนุษยทั้งผูชายและผูหญิง ทําใหจํานวนอสุจิลดลงปริมาณเทสโตสเตอโรนในเลือดลดลง เกิดภาวะมีบุตรยาก เกิดการแทง
บุตร และปญหาการตั้งครรภตางๆ
กลไกการเกิดพิษ สารเคมี ยา หรือสารพิษมีผลเกี่ยวของกับหลายขั้นตอนของการทํางานของระบบสืบพันธุ ดังนี้
1. การเปนพิษตอเซลล สารเคมีที่เปนพิษหลายชนิดมีผลโดยตรงตอกาลดจํานวนอสุจหิ รือไข โดยเฉพาะกลุมสารเคมีใน
หองปฏิบัติการ สวนใหญเกีย่ วของกับยารักษามะเร็ง และสารเคมีที่ถูกจัดวาเปนสารกอกลายพันธุ
2. การสงผานกระแสประสาท สารเคมีที่เปนยาหลายชนิดมีผลตอระบบประสาทอัตโนมัติ มักจะมีผลขางเคียงตอระบบ
สืบพันธุ ยาทีม่ ีผลตอระบบประสาทสวนกลางไดรับรายงานวา มีผลตอระบบสืบพันธุ เชน ยานอนหลับ ยากลอมประสาท ยา
ที่รักษาความผิดปกติทางจิต
3. ฮอรโมน โดยเฉพาะกลุมสเตียรรอยดฮอรโมน ที่เปนองคประกอบของฮอรโมนเพศ และเปปไทดฮอรโมน ซึ่งสงผลตอ
ระบบประสาทอัตโนมัติที่เกี่ยวของกับการสรางและการหลั่งฮอรโมนนอรเอพิเนฟริน
4. การควบคุมปริมาตรและสวนประกอบของของเหลวในอวัยวะสืบพันธุและอวัยวะที่เกี่ยวของ ของเหลวในน้ําอสุจิ ทอนําไข
5. การทําหนาที่ของเซลลเซอรโตลี ปกติเซลลเซอรโตลี ทําหนาที่เกี่ยวของกับการสรางตัวอสุจิโดยสรางของเหลวที่เกีย่ วของ
6. การทําหนาที่ของหลอดนําอสุจิ
7. การทําหนาที่ของอวัยวะที่เกี่ยวของกับอวัยวะเพศชาย

8. การทําหนาที่ของตัวอสุจิ
9. เอมไซมในตัวอสุจิ
10. การสรางไข
11. การตกไข
12. การทําหนาที่ของคอรพสั ลูเทียม เมื่อไขตกจะเกิดสวนที่เรียกวา คอรพัสลูเทียม ที่รังไขซึ่งทําหนาที่สรางฮอรโมนโปรเจส
เตอโรน ซึ่งเกี่ยวของกับกระบวนการสรางไขและเตรียมพรอมตอการตั้งครรภ สารหลายชนิดมีผลตอการทํางานนี้
13. การปฏิสนธิ
14. การฝงตัวของตัวออนในรก
15. การตั้งครรภระยะแรก สารเคมีหลายชนิดมีผลทําใหเกิดการแทงไดในระยะตั้งครรภ โดยเฉพาะสารกลุมโปรสตาแกลน
ดินส สารกลุมโกนาโดโทรปนส ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งหนาที่ของคอรพัสลูเทียมที่สําคัญ ในการฝงตัวของตัวออนในมดลูก สารใน
กลุมตอตานโปรเจสเตอโรน จึงถูกพัฒนามาเปนยาคุมกําเนิดเพราะโปรเจสเตอโรนเกี่ยวของกับกระบวนการสรางไขและ
เตรียมพรอมตอการตั้งครรภ
การเขาสูสิ่งแวดลอมและการไดรับสารเคมีที่มีผลตอระบบสืบพันธุในคน
1. การผลิต รวมทั้งการแบงบรรจุสารเคมีหลายชนิดทําใหสารเหลานี้เขาสูสิ่งแวดลอมได การเก็บรักษาและการขนสง อาจเขา
สูสิ่งแวดลอมจากการรั่วไหลหรืออุบัติเหตุ
2. การใช สารเคมีบางชนิดทีใ่ ชในอุตสาหกรรมและในหองปฏิบัติการ อาจทําใหสารเขาสูสิ่งแวดลอมได จากกระบวนการนํา
สารไปใชผลิตสินคาและการใชในหองปฏิบัติการ
3. การจัดการกากของเสีย วิธีการจัดการทีไ่ มถูกตอง เชน การนําเอาภาชนะบรรจุผลิตภัณฑไปลางที่แหลงน้ําจะทําใหปนเปอน
ในแหลงน้ํานัน้ การฝงภาชนะบรรจุที่ยังมีสารเหลืออยูโดยไมมกี ารทําลายฤทธิ์กอน ทําใหสารปนเปอนในดินและใตดนิ
การเกิดพิษตอระบบภูมิคุมกัน
การเกิดพิษตอระบบภูมิคุมกันอาจเกิดจากสารพิษไปกดระบบภูมิคุมกันของรางกายหรือทําใหการทําหนาที่ของระบบ
ภูมิคุมกันบกพรอง ทําใหเกิดภาวะคุมกันไวเกินหรือโรคภูมิแพ และทําใหเกิดภาวะภูมคิ ุมกันทํารายหรือตอตานตัวเอง สารพิษ
ทําใหเกิดภาวะภูมิคุมกันไวเกินหรือโรคภูมิแพมี 4 แบบ ไดแก
แบบที่ 1 เปนปฏิกิริยาเมื่อรางกายไดรับสารที่ทําใหเกิดภูมิแพครั้งแรกจะไมแสดงอาการใดๆ แตหลังไดรับสารชนิดเดียวกันซ้าํ
อีก จึงจะแสดงอาการภูมิแพ
แบบที่ 2 เปนปฏิกิริยาภูมิไวเกินที่ทําใหเซลลแตกหรือตาย
แบบที่ 3 เปนปฏิกิริยาภูมิไวเกินแบบปฏิกริ ิยาอารทัส
แบบที่ 4 เปนปฏิกิริยาภูมิไวเกินแบบเกิดชา
ชนิดของภูมิตา นทาน ภูมิตานทานของรางกายมี 2 ชนิด ไดแก
1. ภูมิตานทานโดยกําเนิด หรือมีโดยธรรมชาติ
- ผิวหนัง เยื่อเมือกและน้ําเมือกที่บุหรือปกคลุมบนพื้นผิวของระบบทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ทางเดินปสสาวะและ
ระบบสืบพันธุ
- จุลชีพประจําถิ่น (Normal flora) เปนแบคทีเรียที่มีอยูต ามปกติตามอวัยวะตางๆ ของรางกาย เชน ผิวหนัง ระบบทางเดิน
อาหาร ระบบทางเดินหายใจ เปนตน แบคทีเรียเหลานี้เปนแบคทีเรียชนิดไมกอโรคและไมทําอันตรายตอคนปกติทั่วไป ยกเวน
คนที่มีภูมิคุมกันบกพรอง

- เซลลเม็ดเลือดขาว ชนิดที่มค
ี วามสามารถในการจับกินและยอยสลาย จุลชีพและสารแปลกปลอม เชน นิวโตรฟล แมกโคร

ฟาจ เอ็นเคเซลล
- สารเหลว (สวนมากเปนโปรตีน) ในซีรัม เชน คอมพลีเมนต อินเตอรเฟอรอน ไซโตไคน ไลโซไซม และแอนติบอดี
2. ภูมิตานทานแบบเฉพาะเจาะจง เปนภูมิคมุ กันที่รางกายสรางขึ้นหลังจากไดรับสารกระตุน สารกระตุนพวกนี้ตองมีสมบัติ
เปนแอนติเจน หรืออิมมูโนเจน ภูมิคุมกันแบบนี้จะเฉพาะเจาะจงกับสารที่มากระตุน การเกิดภูมิคุมกันแบบนี้เชน เกิดหลังเปน
โรคติดเชื้อ การไดรับวัคซีน ทารกไดรับการถายทอดจากมารดาผานรกหรือน้ํานม การไดรับแอนติบอดีที่จะเพาะเจาะจงจาก
ผูอื่น
มี 2 ชนิดคือ
- ภูมิคุมกันชนิดสารเหลวในกระแสเลือด ไดแก แอนติบอดี หรืออิมมูโนโกลบูลินชนิดตางๆ
- ภูมิคุมกันชนิดเซลล ไดแก เซลลเม็ดเลือดขาวชนิดที- ลิมโฟไซต T- Cell และอาจมีเซลลแมกโครฟาจรวมดวย
กดภูมิคุมกัน สารพิษสวนมากมีผลไปกดระบบภูมิคุมกันของรางกายหรือทําใหการทําหนาที่ของระบบภูมิคุมกันบกพรอง
สงผลใหคนๆนั้นไวตอการติดเชื้อ หรือมีโอกาสเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้น
กลไกการเกิดภาวะภูมิคุมกันทํารายตอตานตัวเอง เกิดจาก ภูมิคุมกันของรางการสรางแอนติบอดีทมี่ ีปฏิกิริยาตอเนื้อเยื่อปกติ
ของรางกายคนๆนั้น ซึ่งอาจเกิดเนื่องจากยาหรือสารเคมีไปมีปฏิกิริยาหรือฤทธิ์ตอองคประกอบตางๆ ของเซลลภายในรางกาย
ทําใหสมบัติขององคประกอบนั้นเปลี่ยนไปจากแอนติเจนของรางกายเปนแอนติเจนแปลกปลอม หรือเกิดจากการที่ยาหรือ
สารเคมีไปขัดขวางระบบการควบคุมภูมิคมุ กันทําใหการตอบสนองของภูมิคุมกันไมเหมาะสมและเกิดโรคได
manasu

