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หนาที่ 2

กอนเปดอาน
เอกสารฉบับนี้ เปนเรื่องราวเกี่ยวกับความเปนจริงของสาร β-glucan ซึ่งกําลังโดงดังอยูในวงการแพทยใน
ขณะนี้ เปนการรวบรวมถึงลักษณะของ β-glucan ชนิดตางๆ ผลการวิจัยของสถาบันที่มีชื่อเสียงซึ่งไดใชเวลามากกวา
15 ป ในการวิจัย ผูรวบรวมไดตัดเอาสวนของผลงานวิจัยที่ทําใหผูอานเกิดความลําเอียง (bias) และเกิดความเชื่อไร
สาระของกลุมนักทดลองวิจัยที่เกี่ยวของกับการคาขายในเชิงพานิชยออกหมด เพื่อปองกันมิใหผูอานไขวเขว และออก
จากแนวทางวิทยาศาสตร ซึ่งตองเปนสิ่งที่สามารถทดลองได (testible) และพิสูจนได (provable) ซึ่งเปนหลักใหญ
ของเอกสารทางวิชาการของ BVRC (ศูนยวิจัยแบคทีเรียและไวรัส มหาชัย)
เอกสารฉบับนี้อานไมสนุก เพราะไดตัดบทความ และ/หรือ ขอความที่ดูจะทําใหสาร β-glucan เลิศลอย หรือ
เป น สาร ‘วิ เ ศษ’ กระนั้ น ก็ ต ามผู ร วบรวมรู สึ ก ทึ่ ง ในความสนใจของนั ก วิ ท ยาศาสตร ที่ ไ ด ใ ห ค วามสนใจกั บ สาร
β -glucan อยางมากมาย และจากผลของการทดลองวิจัยตางๆ ในเอกสารฉบับนี้ อาจทําใหผูอานเคลิ้มไปบาง อยางไรก็
ตาม ผูรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการทดลองในเอกสารฉบับนี้ เพียงแตตองการใหผูอานไดรับทราบวา มีสารซึ่งสกัดจาก
(สิ่งมีชีวิต) ธรรมชาติที่ยังพอมีความปลอดภัย ซึ่งก็ตองติดตามผลการทดลองและวิจัยตอๆ ไปในอนาคต

ดวยความปรารถนาดี
ดร.ยอดยิ่ง เทพธรานนท
ผูอํานวยการ BVRC
30 ตุลาคม 2554
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β-Glucan
β -Glucans (beta-glucan) เปน Polysaccharides ของโมเลกุลเดี่ยวๆ (monomer) ของ D-glucose เกาะ

เกี่ยวกันดวย glycosidic bonds. β-glucans เปนโมเลกุลหลายชนิดซึ่งแปรเปลี่ยนไป ขึ้นอยูกับสภาพของขนาด
โมเลกุล (molecular mass), การละลายน้ํา (solubility), ความชื้น (viscosity) และลักษณะทาง 3 มิติ β -glucans
พบไดเสมอๆ ในพืชที่มี cellulose, รําของธัญพืช และเปลือกเซลลของยีสต (yeast) ที่ใชทําขนมปง, เชื้อรา, เห็ด และ
แบคทีเรียบางชนิด β-glucan ในบางรูปแบบมีประโยชนตอมนุษยในแงของอาหาร เพราะเปนแหลงที่ดีของเสนใย
(fiber)
β -glucans จากยีส ต และเห็ ดบางชนิด ที่ มีคุ ณค า ทางการเปน ยาได รับ การพิสู จน วา

เปนสารที่เปนตัวกระตุน
ระบบภูมิคุมกัน จากงานวิจัยโดย (Ooi VE and Liu F, 2000) พบวา (1,3/1,6) β -glucan ไมละลายน้ํา
(insoluble) มีสมรรถภาพในการกระตุนภู มิคุมกันมากกวา (1,3/1,4) β -glucan ซึ่งเปนสวนที่ละลายน้ําได ความ
แตกตางของการเชื่อมตอเปนโมเลกุลของ β-glucan และโครงสรางทางเคมีเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหเกิดสภาพการละลายน้ํา
ความสามารถในการทําหนาที่ และการทํางานทางชีววิทยาอื่นๆ
β -glucan chemistry

Diagram showing orientation and
location of different beta-glucan linkage

Three-dimensional structure of cellulose,
a β-1,4 glucan

เปนหวงโซของ D-glucose Polysaccharide เชื่อมตอกัน โดย β-glycosidic bonds วงแหวน
6 ดานของ D-glucose สามารถเชื่อมตอกับวงแหวนอื่นๆ ตอกันไปได (ดูรูป) แลวแตตําแหนงของโครงสรางวงแหวน
β -glucan บาง form จะเกาะกับ glucose ในตําแหนงที่กําหนดไวตายตัว
อยางไรก็ตาม β-glucan จะมีโมเลกุลในรูปแบบหลากหลายกวาโมเลกุลของแปง (starch) เชน ในบางกรณี
β -glucan จะมีหนวยของ D-glucose ซ้ําๆ กัน โดยเชื่อมตอกันดวย β -glycosidic bonds ที่ดานหนึ่งเหมือนๆ กับ
โมเลกุลแปง แตมีสายโซดานขางของ glucose เกาะติดอยูในอีกตําแหนงหนึ่งของหวงโซหลักของ D-glucose หวงโซ
เล็กๆ ด านขางซึ่งเล็ก กวา สามารถแตกแขนงออกไปจากแกนหลัก (backbone) ของ β-glucan (ในกรณีของแปง
‘backbone’ จะเปนสายโซ D-glucose เชื่อมติดกับตําแหนง (1,4)) หรือในตําแหนงอื่นๆ เชน ตําแหนง 3 หรือ 6 ก็ได
side chains เหล า นี้ สามารถเกาะติ ดกั บ โมเลกุ ล รู ป แบบอื่น ๆ ได เชน โมเลกุล ของโปรตี น ( ตั ว อย า งเช น Polyβ -glucans

saccharide – K)
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β -glucans ในรูปแบบที่มีปฏิกิริยารวดเร็วที่สุดประกอบดวยหนวยของ D-glucose ที่ถูกเชื่อมที่ตําแหนง (1,3)

และมี side chain ของ D-glucose เกาะติดอยูที่ตําแหนง (1,6) จึงถูกเรียกวา β 1,3 / 1,6 glucan
An example of a β-1,3 linkage

An example of a β-1,6 linkage

Glucose molecule, showing
carbon numbering notation
and β orientation.

An example of a β-1,3 : β-1,6 linkage

The Shiitake mushroom
contain beta-glucans.
Examples of various β-glucan
glycosidic linkages.

แหลงของ β-glucan ในธรรมชาติ
แหลงของ

β (1,3)-D-glucose ในธรรมชาติที่มีอยูทั่วไป คือบริเวณเปลือกของยีสตทําขนมปง (Saccharo-

อยางไรก็ตาม β (1,3)(1,4)-glucans สามารถถูกสกัดจากรําของเมล็ดธัญพืชบางชนิด เชน ขาวโอต
และขาวบารเลย และมีเล็กนอยในขาวไรย และขาวสาลี β (1,3) D-glucan จากยีสต นับเปนสารประกอบที่ดีในกลุมนี้
เนื่องจากเปนสารประกอบที่ไมละลายน้ํา (insoluble) แตสารที่สกัดจากธัญพืชดังกลาวไวแลว จะพบทั้งกลุมที่ละลายน้ํา
และกลุมที่ไมละลายน้ํา แหลงของ β-glucan อื่นๆ ไดจากสาหราย (Teas J, 1983) และเห็ดชนิดตางๆ เชน เห็ด
หลินจือ, เห็ดหอม และ maitake (Wasser SP et al., 1999)
myces cervisiae)

จากรายงานของ Przemysl spozysczy, 2002, 56: 20-21 ไดมีการบันทึกวา β-glucan สามารถทําใหจํานวน
ของ macrophage เพิ่มขึ้นเปน 2 เทา ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากบริโภค นอกจากนั้นยังทําหนาที่เปน antioxidant ที่
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ทําลายอนุมูลอิสระ (free radical) ลดปริมาณคอเลสเตอรอลในกระแสโลหิต และชวยกระตุนภูมิคุมกันสําหรับผูที่เปน
โรคเกี่ยวกับภูมิคุมกันหลายประเภท ในระดับ ‘Very well’

งานวิจัยเกี่ยวกับ β -glucans
1. ประสิทธิภาพในการตอตานเซลลมะเร็ง

คุณสมบัติของ β-glucans ในการตอตาน และทําลายเซลลมะเร็ง ไดรับการทดลองวิจัยมากมาย และหลากหลาย
แงมุม ทั้งใน vivo และ vitro (DiLuzio NR et al., 1980; Morikawa K et al., 1985; Mansell, PW et
al.,1975) ในการทดลองกับหนู mice β -1,3 glucan ทํางานรวมกับ α-interferon ยับยั้งเซลลมะเร็งและการ
กระจายของเซลลมะเร็งไปยังสวนของตับ (liver matastasis) (Sveinbjørnsson B et al., 1998) แตไมสามารถ
ทําลายมะเร็งชนิด carcinoma ได จากขอมูลทางสถิติพบวามันสามารถทํางานรวมกับ cyclophosphamide และทําให
ลดอัตราการตายได (Thompson IM et al., 1987) นอกจากนั้นยังเปนตัวเสริมสารเคมีสังเคราะหที่ใชบําบัดผูปวยได
เปนอยางดี (chemotherapy) ในผูปวยที่เปนมะเร็งกระเพาะอาหาร (gastric cancer) และมะเร็งลําไสใหญ (colorectal cancer) ที่มีอาการในระดับรุนแรง การให β -1,3 glucans ที่ สกัดจากเห็ ดหอมรวมกับ chemotherapy
สามารถยืดอายุผูปวยได (Wakui A et al., 1986)
2. β-glucan กับระบบภูมิคุมกัน

เปน ‘biological immune modifiers’ เนื่องจากมันสามารถกระตุนระบบภูมิคุมกัน (Miura
NN et al., 1996) นักอิมมูนวิทยาแหง University of Louisville ไดคนพบวา ตัวรับ (receptors) บนพื้นผิวของ
innate immune cells ที่เรียกวา Complement Receptor 3 (CR3 หรือ Cd11b/CD18) ซึ่งทําหนาที่รับผิดชอบตอ
การเกาะติดของ β-glucans ยอมให immune cells จดจํามันไดวาเปน ‘non-self’ (Vetvicka V et al., 2007)
β -glucans

3. β-glucans กับคอเลสเตอรอลในกระแสโลหิต

ประสิทธิภาพของ β-glucans ในการลดคอเลสเตอรอลในกระแสโลหิต แตไมไดลดน้ําหนักรางกาย ไดรับการ
บันทึกโดย EFSA NDA Panel (Dietetic Products, Nutrition and Allergies) จากผลการวิจัยของ
นักวิทยาศาสตรการอาหาร (nutritionists) ไดมีรายงานวาการใช β-glucans ที่สกัดจากขาวโอต รําขาวโอต ขาวบารเลย รําขาวบารเลย กับผูเจริญเต็มวัย (adults) ที่มีคอเลสเตอรอลในกระแสโลหิตมากกวาปกติ (ไมสูงมากเกินไป) โดยใช
β -glucans มากกวา 3 กรัม/วัน สามารถทําใหคอเลสเตอรอลลดระดับลงมาเปนปกติได (Bresson et al., 2009)
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4. ประสิทธิภาพในการปองกันการติดเชื้อ

ไดมีการทดลองและวิจัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยางจริงจังในป 1990 เพื่อประเมินผลของการใชบําบัดดวย β-glucans
ในการควบคุมการติดเชื้อ สําหรับผูปวยที่ไดรับการผาตัดและเสี่ยงตอการติดเชื้อสูง (Babineau TJ et al., 1994) โดย
มีการสุมตัวอยางจากผูปวย 34 คน โดยการทดลองที่ใช double blind, placeblo-controlled ผลปรากฏวาผูปวยที่
ไดรับ PCG-glucan มีอาการติดเชื้อนอยกวา placeblo groups อยางมีนัยสําคัญ คือ มีการติดเชื้อระดับ 1.4 สําหรับ
ผูปวยที่ไดรับ PCG-glucan และ 3.4 สําหรับกลุมที่ไดรับ placeblo นอกจากนี้ กลุมแพทยผูที่ทําการทดลองยังบันทึก
ดวยวา การใชยาปฏิชีวนะ (IV) ก็ใชนอยลง และใชเวลาอยูในหอง ICU สั้นลงดวย
นอกจากนี้ ยังมีการทดลองทางคลินิกถึงประสิทธิภาพของ β-glucan กับผูปวยที่ไดรับการผาตัด และมีโอกาส
ติดเชื้อสูง 67 คน โดยใช 0.1, 0.5, 1.0 และ 2.0 mg PCG-glucan ตอน้ําหนักตัว 1 กก. เทียบกับกลุม placeblo พบวา
ผูปวยที่ไดรับ placeblo มีการติดเชื้อรุนแรง 4 คน และผูที่ไดรับ PCG-glucan ในอัตราต่ํา (0.1 mg / kg) 3 คน และมี
ผูปวยเพียง 1 คนที่ไดรับ PCG-glucan 2.0 mg/kg (Babineau TJ et al., 1994)
ยังมีการทดลองอื่นๆ เชน ทดลองใชกับผูปวยลําไสใหญที่ไดรับการผาตัด โดยให PCG ในอัตรา 0, 0.5 และ
1.0 mg / ตอน้ําหนักตัว 1 กก. และพบวา หลังจากนั้น 30 วัน ผูที่ไดรับ PCG-glucan ลดอัตราการติดเชื้อได 39% หลัง
การผาตัด (Dellinger EP et al., 1999)
ยังมีการทดลองที่สําคัญโดย Canadian Department of Defense โดยให β-glucan ที่สกัดจากยีสต
(yeast) คูกับการใชยาปฏิชีวนะ และไมไดใชยาตอการติดเชื้อแอนแทร็กซ (anthrax) และพบวา หนู mice ที่ไดรับยา
ปฏิชีวนะ และ β-glucan ในอัตรา 2 mg/น้ําหนักตัว 1 กก. หรือ 20 mg/น้ําหนักตัว 1 กก. เปนเวลา 8 วัน กอนที่จะ
ทดลองฉีดเชื้อ Bacillus anthracis สามารถปองกันไมใหหนูตายไดมากกวา 10 วัน ใยขณะที่หนูกลุมที่ไดรับแตยา
ปฏิชีวนะ ตายทั้งหมด (Vetvicka V et al., 2002) ไดมีการทดลองซ้ําอีกครั้งหนึ่งโดยวิธีเดียวกัน พบวาหนูกลุมที่
ไดรับ β-glucan รอดตายมากถึง 80 - 90% แตกลุมที่ไมไดรับ β-glucan มีอัตราการรอดเพียง 30% เทานั้น
5. การทดลอง β -glucan กับการฉายรังสี
Patchen ML et al. (1983) ไดทํ าการทดลองใช β -glucan เพื่ อสั งเกตการณเกี่ยวกับ granulocyte
monocyte-colony stimulating factor (GM-CSF) โดยใช β -glucan

ชนิดที่ไมละลายน้ํากอนแลวตามดวยชนิดที่
ละลายน้ํา โดย IV กับหนู mice ปรากฏวา หนูที่ไดรับ 500-900 CGY (500-900 mrads) จากรังสีแกมมา มีการปรับ
ปริมาณเม็ดโลหิตขาวเพิ่มขึ้น (หลังจากที่เม็ดโลหิตขาวถูกทําลายโดยรังสี) นอกจากนี้ เกล็ดเลือด และเม็ดโลหิตแดงก็
เพิ่มขึ้นดวยเมื่อให IV β-glucan (Patchen ML; DiLuzio NR et al.,1984; Patchen ML; MacVittie TJ et
al., 1984; Petruczenko A et al., 1984; Patchen ML et al.,1986) มีรายงานหลายชิ้นที่แสดงวา β -glucan
สามารถปรับ myelo-suppression ในรางกาย หลังจากที่ผูปวยไดรับสารเคมีสังเคราะหในการบําบัด (chemotherapy
drugs) เชน fluorouracil ไดดี (Dellinger EP et al., 1999), รวมทั้ง carboplatinum หรือ cyclo30 October 2011
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ยิ่งไปกวานั้น ปฏิกิริยาการตานเชื้อของ β-glucan และ hematopoiesis-stimulating activity (การกระตุนการทํางานของ hematopoietic stem cell ในการผลิตเม็ดเลือด และ
แอนติบอดี้) ทําใหหนู mice ซึ่งไดรับรังสีขนาด 900-1,200 CGY มีชีวิตรอดอีกดวย (Babineau TJ et al., 1994)
ในการทดลองใน in vitro แสดงใหเห็นวา β-glucan สามารถเขาไปชวยการสราง granulocyte และ megakaryocyte
โดย hematopoietic stem progenitor cells เมื่อใชรวมกับ GM-CSF และ interleukin-3 (IL-3) ตามลําดับ
phosphamide (Patchen ML et al.,1998)

(Turnbull JL et al., 1999)

ในการทดลองแรกๆ นั้น สวนมากเปนการให β-glucan โดยการฉีดเขารางกาย แตในภายหลังไดมีการทดลอง
มากมายในเรื่องการให β-glucan โดยการรับประทาน (Vetvicka V et al., 2007; Hong F et al.,2004; Tomoda
M et al., 1994; Mucksová J et al., 2001) ซึ่งเปนการสะดวกสําหรับผูปวยมากกวา
เปนนักวิจัยคนแรกที่เสดงใหเห็นวา การให β-glucan ทางปากไดผลเทียบเทากับ
การฉีดเขารางกาย โดยกลุมทํางาน Vetvicka แสดงใหเห็นถึงวิธีการเคลื่อนตัวของ β-glucan ไปตามทางเดินอาหาร
(Vetvicka V et al., 2007) และ Cremer et al. (2006) ก็ไดทดลองและอธิบายถึงการให β -glucan โดยการ
รับประทาน สามารถกระตุน hematopoiesis ในหนู mice ที่ไดรับรังสีได
Allendorf et al. (2003)

6. การ shock เนื่องจากการเปนพิษในเลือด หรือเนื้อเยื่อ (Septic shock)

คนพบวา β-glucan ซึ่งสกัดจากยีสต สามารถลดการเกิดติดเชื้อในเลือด หรือ
เนื้อเยื่อ (septic infections) โดยทดลองกับหนู mice โดยหนูที่ไดรับ E. coli หรือ S. aureus ไมมีอาการใดๆ เกิดขึ้น
เมื่อฉีด PGG-glucan 4 - 6 ชั่วโมงกอนฉีดเชื้อดังกลาวเขาสูรางกาย Keynodle et al. (1998) ก็ไดพบเชนเดียวกัน
เมื่อทดลองกับหนูตะเภา โดยไดทดลองให β-glucan จากยีสต กอนที่จะฉีดเชื้อ S. aureus เขาในตัวของหนู ยังมีการ
ทดลองกับสัตวหลายชนิด โดยใช β-glucan จากยีสตในการปองกันการติดเชื้อในเนื้อเยื่อโดยแบคทีเรีย และปองกันโรค
(porphylaxis) (Onderdonk AB et al., 1992; Kernodle DS et al., 1998; Tzianabos AO et al., 1998) และ
การปองกันการบาดเจ็บเนื่องจากการเกิดออกซิเดชั่นของอวัยวะ (oxidative organ) (Sener, G et al., 2005)
Onderdonk et al. (1992)

7. การผาตัด (Surgery)

ในการทดลองโดยการสุมตัวอยาง และทํา double blind กับผูปวย 38 คน ที่บาดเจ็บ โดยการฉีด glucan ของ
yeast เขาทาง IV เปรียบเทียบกับการให placeblo พบวา อัตราการเสียชีวิตสําหรับผูที่ไดรับ glucan นอยกวาอยางมี
นัยสําคัญ (0% vs 29%) และพบวามีการปวยเนื่องจากการติดเชื้อนอยลง (9.5% vs 49%)
Glucan ซึ่ ง สกัดจากยี ส ต สามารถกระตุ นปฏิ กิริย าการทํ าลายเชื้อโดยการกลื นกินเชื้ อ (phagocytic) ในการ
ทดลองกับหนูที่ติดเชื้อรา C. albicans ซึ่งอยูในระยะตองผาตัด (Browder, IW et al., 1984) พบวาหนูที่ไมไดรับ
การผาตัด แตไดรับ glucan มีอัตราการรอดตาย 100% ขณะที่หนูทีไดรับการผาตัดมีอัตราการรอดตายเพียง 73%
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8. โรคภูมิแพ Allergic rhinitis

โรคภูมิแพชนิดนี้ เกิดจากการที่แอนติบอดี้ชนิด IgE ทําใหเกิดการอักเสบของเยื่อบุโพรงจมูก ไดมีการทดลอง
ให glucan ที่สกัดจากยีสต โดยการรับประทาน และพบวาระดับการตอบสนองของ IL-4 และ IL-5 cytokines ลดลง
ขณะที่ระดับของ IL-12 เพิ่มขึ้น (Browder IW et al., 2005)
9. การเจ็บปวดตามขอ (Arhritis)

ไดมีการติดตามผลการใช glucan ที่ผลิตจาก yeast กับผูปวยที่เจ็บปวดตามขอโดย paramagnetic resonance
spectroscopy พบวา เนื้อเยื่อที่ถูกทําลายที่กําลังถูกทําลายเพิ่มขึ้นตามลําดับ กลับลดลงอยางเห็นไดชัด (Kogan, G et
al., 2005)

10. การใช Glucan แบบอื่นๆ

ไดมีการทดลองใช glucan ซึ่งสกัดจากธัญพืช (ขาวบารเลย และขาวโอต) และเห็ดที่รับประทานไดหลายชนิด
กับ ผู ที่ มี ค อเลสเตอรอล ชนิ ด LDL สู ง พบว า LDL ลดลง ทํา ใหอัตราการปวยเปนโรคผนัง หลอดเลือดหนาขึ้ น
(atherosclerosis) และโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง (Keogh, GF et al., 2003) นอกจากนี้ยังพบวา glucan ดังกลาว
สามารถแกปญหาเนื้องอกในลําไส และลําไสอุดตัน (Dongowski, G et al., 2002 และ Battilana, P et al., 2001)
β -glucan ที่ยอยไมได (non-digestible β -glucan) สามารถชี้นําภูมิคุมกันที่อยูบริเวณผนังลําไสได (Miura NN
et al., 1996)

11. การดูดซึมของ β-glucan

การรับประทาน β (1,3)-D-glucan ในชวงเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาที่ทองวาง เซลลที่ผนังลําไส (enterocytes) จะ
เปนตัวจัดการเรื่องการขับเคลื่อน β (1,3)-glucans ผานผนังเซลลของลําไสไปยังสวนที่เปนน้ําเหลือง (lymph) ใน
บริเวณที่มันเริ่มมีปฏิกิริยากับ macrophage ในการกระตุนภูมิคุมกัน (Frey A et al., 1996) โดยวิธีการใช radiolabel
พบวา ทั้งชิ้นสวนขนาดเล็กและขนาดใหญของ β-glucans ตรวจพบไดในซีรั่ม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงการซึมผานผนังลําไส
(Tsukagoshi, S et al., 1984) M cells ภายใน Peyer’s Patches ก็เปนตัวนําชิ้นสวนของ glucan ซึ่งละลายน้ํา
ไมได (insoluble) เขาสู lymphoid tissue ในสวนของลําไสดวย (Hong, F et al., 2004)
12. ขบวนการของ β-D-glucans กับการวินิจฉัยโรค

เฉยๆ)
เปนสวนหนึ่งของผนังเซลลของราที่สําคัญบางชนิด ซึ่งนํามาใชในการแพทย โดยเฉพาะเชื้อรา Aspergillus และ
Agaricus วิธีการตรวจของ (1
3) β -D-glucans ในกระแสโลหิตไดถูกคนพบโดย Associates of Cape Cod
เรียกวา ‘Fungite’ ซึ่งเปนวิธีที่ใชในการตรวจผูปวยที่ติดเชื้อรา (Obayashi T et. al., 1995; Ostrosky-Zeichner
β -D-glucans ((1

3) β -D-glucan บางครั้งเรียกกันไมถูกตองวา 1,3-β -D-glucan หรือ glucans
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การตรวจอาจผิดพลาดไดในกรณีที่ใชยาปฏิชีวนะชนิด amoxicillinclavulanate (Mennink-Kersten MASH et al., 2006) แบคทีเรียบางชนิด เชน Streptococcus pneumonia,
Pseudomonas aeruginosa และ Alcaligenes faecalis ที่มีในกระแสโลหิต ก็สามารถผลิต (1
3) β -D-glucan
L et al., 2005; Odabasi Z et al., 2004)

ได (Mennink-Kersten MASH et al., 2008)

การวิจัยและทดลองเกี่ยวกับระบบภูมิคุมกันและ β-glucan
ในรอบ 20 ปที่ผานมา สารตัวหนึ่งที่ถือวาดีที่สุดคือ ‘Interferon α’ ใชสําหรับการกระตุนภูมิคุมกัน มีราคา
แพงมาก แตในปจจุบันทราบดีวาเปนสารที่มีพิษภัย (toxic) กับรางกายมนุษย อยางไรก็ตามในขณะนั้นยังไมคอยมีใคร
เอยถึง β-glucan แตในทุกวันนี้ นักวิจัยดานภูมิคุมกันรูจัก β-glucan เปนอยางดีวา เปนสารที่มีในธรรมชาติทั่วไป และมี
ความสามารถในการกระตุนภูมิคุมกันไดดีที่สุดเทาที่พบมา
การคนพบในเรื่องการกระตุนภูมิคุมกันโดย β-glucan เกือบครอบคลุมไปทั่วในรางกายของมนุษย เรามีเม็ด
โลหิตขาวขนาดใหญ เรียกวา ‘macrophages’ ซึ่งเปน phagocytes เชน neutrophils (ซึ่งเปนตัวกลืนกินเชื้อ) อยูทุก
แหงในเนื้อเยื่อรางกาย ซึ่งทําหนาที่ทําลายแบคทีเรีย เซลลแปลกปลอม ชิ้นสวนของเซลลที่ตายแลว เซลลที่เจริญผิดปกติ
และเชื้อใดๆ ที่เขาสูรางกาย นอกจากนี้ก็ยังมีเซลลที่สําคัญที่สุดที่ทําหนาที่คลายกัน คือ NK เซลล (Natural Killer
cells) ที่ชวยทําลายแมกระทั่งเซลลมะเร็ง เซลลตางๆ เหลานี้จะถูกกระตุนใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพดวย β -glucan
(เมื่อมีการพิจารณาถึงผูมีอาการแพยีสต (allergies to yeast) ก็สามารถอธิบายไดวา β-glucan ที่สามารถสกัด
จากยีสต (เปลือก) มีปริมาณประมาณ 60% และสวนที่ทําใหเกิดอาการแพเปนโปรตีนชนิดหนึ่ง (allergenic proteins)
ก็ถูกสกัดออกจนเกือบหมดสิ้น จึงไมทําใหผูบริโภคที่แพยีสตมีอาการแพเกิดขึ้น)

ตัวอยางของผลการทดลองที่ประสบผลสําเร็จในการใช β-glucan กระตุนภูมิคุมกัน เชน
1. β -glucan ชวยในการผลิต Interleukin-1 (IL-1)

และ

ในหนู โดยการตรวจพลาสมา
หลังจากที่ใช β-glucan ซึ่งไดบันทึกวา β-1,3-glucan ชวยในการผลิต IL-1 และ IL-2 และเพิ่มการผลิต
Lymphokine นานถึง 12 วัน ซึ่ง Lymphokine เปนตัวกระตุนระบบภูมิคุมกัน
Interleukin-2 (IL-2)

(Tulane University, New Orleans, 1987; International Jour. of Immunopharmacology 9:
261-7)
2.

ไดมีการใช glucans สกัดจากเห็ด เพื่อศึกษาศักยภาพในการทํางานในหนู mice และพบวาไดผลเปนที่นาพอใจ
และจัดใหเปน non-specific host defense และ cellular immune response
(INRA Research Center, Toulouse, France, 1989; Annual of Ueterinary Research 20: 16573)
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3.

นักทดลองและวิจัยของญี่ปุน ไดทดลองให glucan ซึ่งสกัดจากเห็ด Sclerotina กับหนู และพบวามีการเพิ่ม
NK cells ในมาม และเพิ่ม lysosomal เอ็นซัยมของ macrophages ในชวงทอง
(Tokyo College Pharmacy, 199; International Journal of Immunopharmacology 11: 761-9)

4.

ในการทดลองกับเชื้อมาลาเรีย (Plasmodium berghi) : นักวิจัยชาวอินเดียไดทดลองฉีดเชื้อมาลาเรียเขาในตัว
หนู และพบวาหนูที่ไดรับ β-glucan รอดตายเกือบทั้งหมด ขณะที่กลุมที่ไมไดรับ β-glucan ตายทั้งหมด
(Rangaraya Medical College, India, 1990; Indian Journal of Experimental Biology 28: 9015)

5.

เชื้อ Leishmania ไดถูกทดลองฉีดเขาในตัวหนู mice โดยนักวิจัยชาวอิสราเอล หนูบางกลุมไดรับ β-glucan
ซึ่งจะทําใหหนูกลุมนี้มีอาการบรรเทาจากพิษของเชื้อชนิดที่รายแรงนี้ (Leishmania เปน protozoa parasite
ทําใหเกิดโรคไดหลายชนิด เชน Kala azar, Cutaneous ; Leishmania สามารถเขาไปอยูใน macrophage
ได) รวมทั้งพบแอนติเจน (เชื้อ) ดังกลาวในซีรั่มนอยกวาหนูที่ไมไดรับ β-glucan
(MacArthur Center for Tropical Disease. Israel, 1991; Parasite Immunology 13: 37-45)

6.

ไดมีการทดลองเกี่ยวกับ NK cells ของคน โดยนักวิจัยชาวสวีเดน โดยปกติ β-glucan สามารถเกาะติดที่ผิว
ของ NK cells ได ในการทดลองนี้พบวา target-binding lymphocytes มีจํานวนมากขึ้น และสามารถทําลาย
target cells ไดมากขึ้น ซึ่งก็คือทําให NK cells มีประสิทธิภาพในการทําลายเชื้อเพิ่มขึ้น
(Karolinska Institute, Stockholm, 1991; European Journal of Immunology 21: 1755-8)

7.

นักวิจัยชาวสหรัฐไดทดลองเรื่องเกี่ยวกับการตอบรับของภูมิคุมกัน (immune-responses) ในหนู mice และ
พบวา β-glucan กระตุนภูมิคุมกันไดดีที่สุด โดยเปนการทดลองกับเชื้อ Leishmania sp. ซึ่งเปนพาราสิตใน
อวัยวะภายในชองทอง
(The University of California at Devis, 1992; International Journal of
Immunopharmacology 14: 767-72)

8.

นักวิจัยชาวญี่ปุนไดทดลองใช β-glucan ที่สกัดจากเห็ด เรียกวา OL-2 กับหนู mice เพื่อศึกษา specific
immune responses รวมทั้งเม็ดโลหิตขาว; Tumor necrosis factor และเซลลของไขกระดูก รวมทั้ง
ตัวกระตุนภูมิคุมกันอื่นๆ และพบวา OL-2 สามารถกระตุน ‘non-specific host defense mechanisms’ โดย
การเขาไปชวยการตอบรับของ hematopoietic stem cells
(Tokyo College of Pharmacy, Hachioji, 1993; Biology Pharmacy Bulletin 16: 414-9

9.

การทดลองกับวัวนมโดยนักวิจัยชาวเช็ค โดยการให β-glucan ที่สกัดจากยีสต โดยการทํา double blind และ
ไดมีการสรุปผลวา สัตวที่เลี้ยงในฟารม เชน วัว สุกร หรือแกะ ควรไดรับ β-glucan เพื่อทําใหรางกายแข็งแรง
และมีภูมิคุมกันตอตานโรคไดดี
(Ustar Biofakatory, Czech Republic, 1993; Biopharm. 3: 71-82)
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10. ไดมีการทดลองโดยนักวิจัยของญี่ปุน โดยการใชพิษ HM-1 กับ β -glucan และพบวา β -glucan

รบกวนการทํางานของพิษ HM-1
การเปนพิษ (cytocidal action)

มีปฏิกิริยา
นักวิจัยกลุมนี้ไดอธิบายวา β 1,3 หรือ 1,6 glucan สามารถยับยั้งปฏิกิริยา

(Nippon Roche Research Center, Japan, 1994; FEBS Letters 348: 27-32)
11.

มีการศึกษาคุณประโยชนของ 1,3-β-glucan เกี่ยวกับความสัมพันธของโครงสรางโมเลกุลกับปฏิกิริยาการ
กระตุนภูมิคุมกัน และพบวาศักยภาพการตอบรับ และการกระตุนภูมิคุมกัน เกิดขึ้นโดยการเชื่อมติดของโมเลกุล
1,3-β -glucan ซึ่งเกิดขึ้นไดทั้งกับ cytotoxic macrophages, T4-helper, NK cells, ตลอดจนการชวย
T-cells ต า งๆ ชนิ ด และการกระตุ นระบบคอมพลี เม นท (Complement system) ผา นทาง alternative
pathway ทําใหปฏิกิริยาการทําลายเชื้อเปนไปไดอยางดียิ่ง
(Purdue University, Indiana, 1995; carbohydrate Polymers 28: 3-14)

12. นักวิจัยสหรัฐไดทดลองใช β -glucan ในการกระตุน humoral immunity และการกระตุนผาน cell (cellmediated immune response) กับ viral protein ในหนู mice และกระตาย และไดพบวา การเกาะติดระหวาง
viral protein และ β -glucan ทําใหเกิดการรับรูของภูมิคุมกันไดดีกวาการทํางานแตลําพังของ immunogens
(SRI International, California, 1995; Advances in Experimental and Medical Biology 383:
13-22)
13. ไดมีการคนพบวา 1,3 β -glucan ถูกจดจําไดโดย macrophage, neutrophils และ NK cells โดยผานตัวรับ

จําเพาะ (specific

receptors) ของ 1,3 β -glucan และหลังจากเชื่อมติดกันแลว glucan

ก็จะควบคุมให

macrophage cytokine ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
(James Quillen College of Medicine, Tennessee, 1987; Mediators Inflammation 6: 247-50)
14. ยังมีการทดลองที่นาสนใจอีกชิ้นหนึ่ง โดยใช β -glucan ที่สกัดจากขาวโอต ซึ่งนักวิจัยใชชื่อวา OBG

โดยหนู
ทดลองไดรับเชื้อ Staphylococcus aureus และไดรับ OBG เพียงครั้งเดียว 3 วันกอนฉีดเชื้อเขาตัว ผูทดลอง
พบวา OBG มีความสามารถในการทํางานโดยเปน immunomodulator ในการทําหนาที่ของภูมิคุมกันทั้งใน
vitro และ vivo
(University of Saskatchewan, Canada, 1997; Microbiological Immunology 41: 991-8)

การทดลองในลักษณะนี้ แตไดทําการทดลองกับวัว และไดผลลัพธเชนเดียวกัน
(National Veterinary Institute, Sweden, 2003; Journal of Veterinary Medicine B 50: 121-7)
15. นอกจากนี้ยังไดทดลองใช β -glucan สกัดจากขาวโอต กับหนู mice โดยใชแบคทีเรียที่เปนอันตรายชนิดหนึ่ง

คือ Eimeria

และพรอมๆ กับพื้นระบบภูมิคุมกันก็ถูกกด (suppress) โดยยาอันตรายคือ
‘Dexamethazone’ หนู mice ที่ไมไดรับ β -glucan แสดงอาการติดเชื้อรุนแรง และตายไป 50% ขณะที่หนูที่
ไดรับ β-glucan แสดงอาการเล็กนอยและไมมีหนูตัวไหนตาย นั่นก็คือ β-glucan ยังสามารถทํางานไดดี ทั้งๆ
ที่ระบบภูมิคุมกันถูกกด
vermiformes
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(The University of Sastatchewan, Canada, 1997; International journal of parasitology 27:
329-37)
16. การทดลองเกี่ยวกับ β -glucan กับระบบภูมิคุมกัน โดยใชเชื้อใสเขาในตัวของหนู mice อีกชิ้นหนึ่ง คือการใช

เชื้อ Mycobacterium bovis และก็พบเชนเดียวกันวา β-glucan สามารถปองกันหนูจากเชื้อชนิดนี้ได
(The national Hospital, Oslo, 1998; Scandinavian Journal of Immunology 47: 548-53)
17. ไดมีการทดลอง และเก็บขอมูลโดยแพทย

กับ β-glucan สกัดจากยีสต และเชื้อรา (Asperglillus sp.) โดยใช
เซลลที่ยังมีชีวิตของมนุษย และตรวจสอบโดย FTIR spectroscopy และพบวา β-glucan ดังกลาวทําใหเกิด
การแบงตัวของเซลล (mitogenic activity) และมีความสามารถในการปองกันรังสี (radioprotective) ตลอด
จนสามารถปองกันการเปลี่ยนแปลงของยีนส (antimutagenic)
(Slovak Academy of Sciences, Bratislava, 1999; Carbohydrate Polymers 38: 247-53)

18. β -glucan ซึ่งสกัดจากเชื้อรา ไดถูกนํามาเปรียบเทียบกับเชื้อตาย (vaccine) ของ Streptococcus pneumonia

และพบวา β-glucan สามารถปองกันการติดเชื้อนิวโมเนีย (pneumonia) ได การทดลองใช β-glucan กับ
ระบบหายใจของคนประสบผลสํ า เร็ จเปนอยา งดี ทํา ใหวงการแพทยหวัง วา β-glucan ซึ่ง สามารถกระตุ น
ภูมิคุมกัน (innate) ไดดียิ่ง จะถูกนํามาใชในการรักษาผูปวยที่มีอาการติดเชื้อในปอด และระบบทางเดินหายใจ
หลังจากไดมีการศึกษา และมีการกําหนดอัตราการใชอยางถูกตอง
(National Institute of Public Health, Oslo, 2000; F MS Immunology Medical Microbiology
27: 111-116 และ Current Medical Chemistry, 2003; pp. 135-46)

19. การทดลองเกี่ยวกับเชื้อแอนแทร็กซ (Anthrax : Bacillus antracis) โดยการฉีดสปอรของแอนแทร็กซเขา

ไปในตัวหนู mice แตใหหนูไดดื่มน้ําที่มี β-glucan ซึ่งสกัดจากยีสตกอน และไดผลวา 1,3 β-glucan เปน
immuno-modulators ซึ่งสามารถกระตุนภูมิคุมกันไดอยางมีนัยสําคัญ
(Medscape General Medicine, 2003. vol. 57 และ Canadian Department of Defense, 2002)
20. ผลงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งไดบันทึกวา β -glucan จากเห็ด มีคุณสมบัติโดยตรงในการเปนตัวทําลาย (cytotoxic)

กับเซลลมะเร็ง ซึ่งจําเปนตองศึกษาคุณสมบัติในรายละเอียดตอไป
(The University of Strathclyde, Glasgow, 2003; International Journal of Medicine
Mushrooms 5: 95-110)

ยังมีผลงานทดลองวิจัยอีกมากมาย จากสถาบันที่มีชื่อเสียงของโลกที่ไดทําการทดลองเกี่ยวกับ β-glucan ซึ่งมี
ผลตอระบบภูมิคุมกัน และทุกๆ แหงไดยอมรับวา β-glucan เปนสารซึ่ง สามารถกระตุนภูมิคุมกันไดเปนอยา งดียิ่ง
โดยเฉพาะอยางยิ่ง β-glucan เปนสารที่สกัดไดจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติและราคาไมแพง จึงเปนที่ยอมรับวา β-glucan
จะเปนสารหลักอีกตัวหนึ่งที่ใชชวยบําบัดโรคไดเปนอยางดียิ่ง
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β-glucan กับโรคมะเร็ง : Benign และ Malignent
การทําลายเซลลมะเร็งไมใชเปนหนาที่ของเซลล macrophages เทานั้น แต NK cells (natural killer
cells), Killer T cell, Lymphokines, Interleukin 1 และ 2 ก็มีสวนสําคัญยิ่งในการทําลายเซลลมะเร็งดังกลาว
ในชวง 15 ปที่ผานมา ไดมีการศึกษาการใช β-glucan และมีการทดลองวิจัยวา β-glucan มีคุณสมบัติในการทําลาย
เซลลมะเร็งหรือไม หรือมากนอยเพียงใด
β -glucan ที่นํ ามาใช ในการทดลองไดมาจากการสกัด สารจากเห็ด ซึ่ ง
สวนมากเปนการทดลองของนักวิจัยชาวญี่ปุน นอกจากนี้ก็มี β-glucan ที่สกัดจากยีสต ขาวบารเลย และขาวโอต ความ
จริงเปนที่รับทราบกันในหมูนักวิจัยวา β-glucan สามารถทําลายเซลลมะเร็งได แตก็เพิ่งจะไดมีการศึกษาถึงรายละเอียด
ในการทําลายเซลลมะเร็ง เมื่อ 10 ปเศษที่ผานมานี้เอง มีผลงานวิจัยซึ่งเปนที่นาเชื่อถือไดที่จะนํามาเปนตัวอยางดังนี้
β -glucan ซึ่งสกัดจากเห็ดชนิด Grifola frondose – Maitake แสดงคุณสมบัติในการทําลายเซลลมะเร็ง

strain MM-46 และ IMC cancinomas ในหนูทดลอง

นอกจากนี้ β-glucan ที่สกัดจากเห็ด Cochliobolus สามารถ
ยับยั้งการเจริญเติบโตของกอนมะเร็งชนิด Sarcoma 180 (เปน strain ที่พบแพรหลาย) (Women’s College, Kobe
และที่ Study Center for Nuclear Energy, Belgium) β-glucan ที่สกัดจากเห็ดหอม Lentinus edodes เปนตัว
ทดลอง และพบวาสามารถจับกับ lymphoma cells ในเลือดของหนู mice ได นอกจากนี้ยังมีการใช β-glucan ซึ่ง
สกัดจากเห็ด 4 ชนิดคือ G. frondosa, L. edodes, F. velutipes และ M. gigenteus มาทําการวิจัยคุณสมบัติในการ
ตอตานมะเร็ง และพบวาสารสกัดจากเห็ดทั้ง 4 ชนิด มีคุณสมบัติเปน immunomodulator ในระดับสูงทั้งสิ้น
นักวิจัยแหง Tokyo University of Pharmacy, ประเทศญี่ปุน ไดแถลงถึงผลการวิจัยโดยใช β-glucan สกัด
จากเห็ด Maitake (G. frondosa) วามีคุณสมบัติตอตานมะเร็งชนิด MM-46 (ซึ่งเปนการยืนยันผลการทดลองของ
Women’s College, Kobe) นอกจากนี้ยังพบวา β -glucan สกัดจากเห็ดชนิด Sclerolinia sp. สามารถยับยั้ง
กอนมะเร็งชนิด sarcoma อีกดวย งานอีกชุดหนึ่งของนักวิจัยคณะนี้คือ ผลของการใช β-glucan SSG ในการยับยั้งการ
แพรกระจายของมะเร็งปอด โดยใช Lewis carcinoma ปลูกเนื้อเยื่อในปอดของหนู mice และใหกินอาหารผสม
β -glucan ทุกวัน เมื่อใช β -glucan สกัดจากเห็ดชนิด Omphalia sp. – Leiwan mushroom ก็พบวามีคุณสมบัติทาง
สรีระเคมี (Physiochemical properties เปนตัวยับยั้งมะเร็ง) สวน β-glucan ที่สกัดจากเห็ดชนิด S. crispa (CA1)
แสดงคุณสมบัติในการตอตานเซลลมะเร็ง เมื่อผสมอาหารใหหนูกินทุกวัน และทําใหหนูที่เปนมะเร็งฟนตัวเร็วขึ้น
นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Rosenberg ในเยอรมัน สกัด β-glucan จากเห็ด Phytopthera มาทดลองกับหนู
และพบวาสามารถตอตานกอนมะเร็งชนิด sarcoma 180 ได (เปนการยืนยันอีกครั้ง) นอกจากนี้ยังไดสกัดเอา β-glucan
จากเห็ ดกินไดอีก หลายชนิ ดมาทํ า การทดลองในภายหลั ง ก็พ บวา สามารถตอตา น และยับ ยั้ ง sarcoma 180 ได
เชนเดียวกัน น้ําหนักของกอนมะเร็งลดลง 72 - 99% ภายในระยะเวลาเพียง 30 วัน โดยไมไดรับการบําบัดดวยวิธีอื่นๆ
แตอยางใด
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ในขณะที่นักวิจัยกลุมหนึ่งแหง Research Institute for Life Sciences ของประเทศญี่ปุน ไดใช β-glucan
ที่ส กั ด จากเห็ ด Cordyceps ในการทดลองศึ ก ษาคุณ สมบัติ ใ นการตอ ตา น และทํา ลายเซลล ม ะเร็ ง (anti-tumor
activities) โดยเปรี ย บเที ย บโครงสร า งของ β -glucan ที่ มี ผ ลต อ การยอมรั บ 1,3 β -glucan เป น ตั ว หลั ก (ของ
โครงสรางตัวอื่นๆ ที่ตางกันออกไป) ที่ทําใหคุณสมบัติดังกลาวดีที่สุด สวนแพทยที่ Mayo Clinic ใน Minnesota,
สหรัฐอเมริกา ไดนํา 1,3 β-glucan ไปทดลองกับหนูที่มีมะเร็งปอด และพบวาการเจริญเติบโตของกอนมะเร็งหยุดยั้งลง
เมื่อไดรับ β-glucan ไปเพียง 14 วัน และหนูที่ไดรับ β-glucan รอดตายทุกตัว สวนกลุมที่ไมไดรับ β-glucan เสียชีวิต
ทุกตัว
การวิจัยของนักวิทยาศาสตรของ Osaka City University ในประเทศญี่ปุนบันทึกไววา 1,3 β-glucan มี
คุณสมบัติดีกวา 1,4 β-glucan ในการบําบัด sarcoma-180 solid tumor ในหนู (เมื่อใชสาร β-glucan สกัดจากเห็ด
หลินจือ: Ganoderma lucidum) นอกจากนี้นักวิจัยของมหาวิทยาลัย Wuhan, ประเทศจีน ซึ่งใชสารสกัด β-glucan
จากเห็ด Poria cocos และพบวาสามารถยับยั้ง sarcoma 180 และ Ehrlich carcinoma ในหนู mice เปนผลสําเร็จ
อยางดียิ่ง
นอกจากนี้ยังมีผลงานของนักวิจัยชาวญี่ปุนอีกมากมาย ซึ่งสวนใหญมักใช β-glucan ซึ่งสกัดจากเห็ด และได
ทดลองกับมะเร็งชนิด Sarcoma 180 และพบวายับยั้ง, ตาน หรือทําลายเซลลมะเร็งได

ชนิดของเห็ด

สถาบัน

Reishi และ Maitake
Polyporus

The University of Shizuoka

เชื้อรา Omphalia lapidescans

Tokyo Metropolitan Research Lab

Polyporus confluens
Agaricus blazei

Japanese Granted Program (1991)
# JP 03, 133, 934 (1991)
# JP 10, 287, 284 (1998)

Fungal glucans (different kind)

Tokyo University of Pharmacy

Mushroom glucans

Eishogen Research Center

เชื้อรา Hypaizigus marmoreus

National Cancer Institute Research Center

ยังมีสถาบันวิจัยในตางประเทศอีกหลายแหง ที่ไดทําการทดลองวิจัย และยืนยันถึงคุณสมบัติในการยับยั้ง และ
ทําลายเซลลหรือกอนมะเร็ง เชน
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สถาบัน

ชนิดของเห็ด
เห็ด Pythium

Christian – Albrects University (Germany)
University of Louisville, Kentucky
Floan – Kettering Cancer Institute
Cancer Immunology Immunotherapy (2004), 51: 557-64
National Research Institute, Cairo
etc.

β-glucan กับน้ําตาลในเลือด (เบาหวาน – Diabetes)

มีการทดลองβ-glucan กับผูชายที่มีสุขภาพดี โดยใหกับอาหารที่มี fibers พรอมๆกับอาหารอื่น และไดพบวา
น้ําตาลในเลือดลดลง หลังจากรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวที่มี β-glucan เปนสวนผสม เนื่องจากมีการลดการดูดซึม
ของแปงจากลําไส ซึ่งไมใชเปนผลของการเกิด fermentation ในสวนของลําไสใหญ นอกจากนี้ยังพบวาความเขมขน
(ปริมาณ) ของ insulin ในเลือดลดลงดวย การทดลองนี้เปนงานวิจัยโดยนักวิจัยของ University of Lusanne ในป
2001 (European Journal of Clinical Nutrition. 55: 327-33)

นอกจากนี้ คณะนักวิจัยของ University of Toronto (2002) พบวาการให β-glucan สามารถลด glycemic
index และลดอาการ glycemia หลั งรับ ประทานอี กด วย นั่นคือการปรับ สภาพน้ํ าตาลในเลื อดไม ใ หสู ง ขึ้นหลั ง
รับประทานอาหาร (European Journal of Clinical Nutrition. 56: 622-8)
ยังมีการทดลองให β-glucan ที่สกัดจากเห็ด G. frondosa กับชายและหญิงที่เปนเบาหวาน และชายที่เปน
มะเร็งตอมลูกหมาก (prostate cancer) และไดบันทึกวาผูปวยที่เปนเบาหวาน Type-II มีระดับน้ําตาลดีขึ้น มีผูปวย 1
คน สามารถควบคุ ม น้ํา ตาลได สํา เร็ จ 30% สามารถควบคุมน้ําตาลในเลือดไดภายใน 2-4 สัป ดาห และยับยั้งการ
เจริญเติบโตของมะเร็งตอมลูกหมากอีกดวย (New York Medical College: International Journal of
Medicinal Mushroom, 2002. 4: 185-95)

ในป 1989 นักวิจัยชาวญี่ปุนของ University of Matsuyama ไดทําการศึกษาผลของ β-glucan กับหนูที่มี
สภาพ insulin dependent (IDDM) และพบวาสามารถยับยั้งอาการเบาหวาน และ insulinitis (Islets of
Langerharns บวมน้ํา และมีเม็ดเลือดจํานวนหนึ่งเขาอยูภายใน) ตลอดจนพบวามีเม็ดโลหิตขาวเพิ่มขึ้นในกระแสโลหิต
(Horumon to Rinsho. 37: 533-6)

นักวิจัยของแคนาดา ณ University of Laval, Quebee (1989) ก็ไดมีการศึกษาประสิทธิภาพของที่สกัดจาก
ขาวโอตในหนู ซึ่งมี insulin และน้ําตาลในเลือดมากผิดปกติ (Insulineria & Glycemia) และพบสิ่งที่นาสนใจหลาย
ประการคือ หนูกินอาหารนอยลง; การ metabolism ของน้ําตาลดีขึ้น เนื่องจาก insulin ทํางานดีขึ้น (hypoinsulinic
action); การทํางานของระบบลําไสดีขึ้น ซึ่งทําใหการ metabolism ของน้ําตาล glucose ดีขึ้นดวย (Canadian
Journal of Physiology. 67: 2265-71)
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การทดลองเชนนี้ไดถูกทดลองซ้ําโดยนักวิทยาศาสตรชาวญี่ปุนจาก Ehima University (1992) แตใช
β -glucan ซึ่งสกัดจากเห็ดหอม (Lentinus edodes) แทน พบวาอัตราปริมาณน้ําตาลในเลือดลดลงจาก 43.3% เปน
6.7% โดยไมตองใหยาลดน้ําตาลชนิดอื่นๆ และปริมาณของ insulin ก็ลดลงจาก 82.4% เปน 26.3% แตสิ่งที่นาสนใจ
คือ หนูไมเปนเบาหวานอีกหลังจากงดการให β-glucan เพราะแสดงวาไมไดเปนแคการเยียวยา (palliative) แตเปนการ
รักษาใหหายขาด (healing) นอกจากนี้ยังพบเชนกันวาปริมาณของเม็ดโลหิตขาวในเลือดเพิ่มขึ้น ซึ่งนักวิทยาศาสตร
คณะนี้ ไ ด ส รุ ป ว า ‘ข อ มู ล เหล า นี้ ไ ด ชี้ ใ ห เ ห็ น ศั ก ยภาพของภู มิ คุ ม กั น (immunopotentiators)’ ซึ่ ง สามารถสร า ง
‘autoimmune mechanisms’ โดยตรงตอ islets of Langerharns ในตับออน และยับยั้งเบาหวานในหนู Brattleboro
(Diabets Research and Clinical Practice. 17: 75-9)

มีผลงานอีกชิ้นหนึ่งที่นาสนใจมากของนักวิจัยชาวญี่ปุน ที่แสดงถึงความสามารถในการลดน้ําตาลในเลือดของ
β -glucan โดยใชสารสกัด β -glucan จากเห็ดชนิดหนึ่งคือ ‘Agrocybe’ ซึ่งเตรียมไดงายๆ จากการสกัดดวยน้ํารอน ซึ่ง
นั ก วิ จั ย คณะนี้ ตั้ ง ชื่ อ ว า ‘Ag-HN1’ และนํ า มาทดลองกั บ หนู ที่ ไ ด รั บ การกระตุ น ให เ ป น เบาหวานด ว ยยา
‘Streptozotocin’ โดยการฉีดเขาในหนู และมีหนูที่มีสุขภาพดีไ มเปนเบาหวานเปนจุดเปรี ยบเทียบ นักวิจัยไดพบวา
ปริมาณน้ําตาลในเลือดของหนูทั้ง 2 กลุมลดลงดวยกัน แสดงถึง Hypoglycemic activity ของ β-glucan อยางชัดเจน
(University of Mitahora –Higashi, 1994. Carbohydrate research. 251: 81-7)

นอกจากนี้ก็เปนผลงานของนักวิจัยอีกหลายคณะ ซึ่งใช β-glucan สกัดจากธรรมชาติหลายชนิดที่มี 1,3 ; 1,4
และ 1,6 เชนผลงานของนักวิจัยชาวแคนาดาจาก Center for Food and Animal research ในป 1994
(Carbohydrate Polymers. 5: 331-6)

β-glucan กับหัวใจ และคอเลสเตอรอล

กลุมนักวิจัยของ Chicago Center for Clinical Research (2003) ไดทดลองใช β-glucan กับผูชายและ
ผูหญิ ง 68 คน ซึ่ ง มี ค อเลสเตอรอลค อนข า งมาก (modulate hypercholestemia) และพบวา คา LDL และ total
cholesterol ลดลง (Journal of Nutrition 133: 808-13) ขณะที่นักวิจัยของ Technical Research Institute,
Kawagoe (1991) ไดทดลองทําใหหนูอวนขึ้นโดยใชอาหารไขมันสูง และให β -glucan ที่สกัดจากขาวบารเลย และ
ขาวโอต ปรากฏวาสามารถลดคอเลสเตอรอลไดดี (Nippon Eiyo Shokuryu 44: 213-17) สวนนักวิจัยแหง
Changwan University, Korea (2003) ซึ่งใหแต β -glucan สกัดจากขาวบารเลยกับหนูทดลอง ก็พบวาสามารถลด
คอเลสเตอรอลใน blood serum ไดถึง 18% โดยไมกระทบสวนประกอบอื่นๆ ของเลือด (Ibid, 49: 381-7)
นอกจากนี้ยังมีนักทดลองวิจัยอีกหลายคณะที่ไดคนพบคุณสมบัติของ β-glucan ในการลดคอเลสเตอรอล (โดย
การทดลองกับหนู) เชนเดียวกัน เชน
University of California, Davis (1955). Journal of Food Science, 60: 558-60.
Montana Agricultural slation in Bozeman (1997). Nutrition Research, 17: 77-88.
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Technical Research Center, Espoo (1992). Cereal Chemistry. 69: 647-53. and British Journal of
Nutrition (1993). 70: 767-76.
West Research Center, Albany (1993). Cereal Chemistry. 70: 435-40.

ในการทดลองกับคน นักวิจัยแหง Syracuse University, New York (1990) พบวาเมื่อได β-glucan ที่
สกัดจากขาวโอต ทําใหผูปวยที่มีคอเลสเตอรอลสูง (hypercholesterolemic) เปรียบเทียบกับ low fat diets ปรากฏวา
17% มี LDL ลดลง แค HDL เพิ่มขึ้น (Journal of the American Dietary Association. 90: 223-9) นอกจากนี้
ยังมีการทดลองโดยกลุมนักวิจัยของ The University of Ohawa (European Journal of Clinical Nutrition.
20: 1450-1457); นักวิจัยแหง Harvard Medical School, Massachusetts (1999) (Critical Reviews in
Food Science and Nutrition. 39: 189-202), (American Journal of Clinical Nutrition.,1999; 70: 208-12)
(β -glucan จากยีสต); นักวิจัยของ Masstricht University, Netherlands (2003) (American journal of
Clinical Nutririion. 78: 221-7)

ในการใช β-glucan สกัดจากขาวโอต โดยนักวิจัยแหง United

States Human Nutrition Research

นักวิจัยของ Human
46-51) และนักวิจัยแหง

Center, Maryland (1997) (Journal of nutrition and Biochemistry 8: 497-501);

Nutrition Center (1997) (Journal of the American College of Nutrition. 16:
University of Kuopio, Finland (1992) (Journal of the American College of Nutrition. 11: 651-9);
นักวิจัยของ University of Lund, Sweden (1999) (Annals of Nutrition and Metabolism. 43: 301-9) สวน

นักวิจัยแหง Industrial Limited, New Zealand (1996) ไดทดลองใช β-glucan สกัดจากขาวบารเลย เพื่อตรวจดู
metabolic mechanism ในการลดคอเลสเตอรอล โดยใช nuclear magnetic resonance (NMR) ในการตรวจสอบ
พบวาผูที่ไดรับ β-glucan ดังกลาวมีการผลิตกรดน้ําดี (bile acids) จากถุงน้ําดีเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนตัวควบคุมคอเลสเตอรอล
และไตรกลีเซอรไรดในกระแสโลหิตใหอยูในสภาพปกติตลอดเวลา
จากขอมูลทั้งหมดแสดงใหเห็นวา เราสามารถลดคอเลสเตอรอลไดโดยสารสกัดจากธรรมชาติคือ β-glucan ทั้ง
จาก เห็ด, รา, ยีสต, ขาวบารเลย และขาวโอต โดยไมตองพึ่งพาสารเคมีสังเคราะห ซึ่งมักมีผลขางเคียงเกิดขึ้นเสมอ แต
β -glucan ที่สกัดจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาตินั้นรับรองในความปลอดภัยและผลขางเคียง อยางไรก็ตาม การใช β -glucan
ในการลดคอเลสเตอรอลอยางไดผลนั้น จะไดผลดียิ่งสําหรับผูที่ยังไมมีคอเลสเตอรอลสูงมากๆ ดังนั้นจึงควรเริ่มรักษา
สุขภาพโดยการไดรับ β-glucan เมื่อทานรูสึกวาอวนขึ้น และคาคอเลสเตอรอลเริ่มสูงขึ้น

เกี่ยวกับงานวิจัยอื่นๆ
กลุมนักวิจัยนอรเวยแหง University of Thromso (2002) ไดใช β-glucan ในการทดลองเกี่ยวกับคุณภาพ
และสวนประกอบของเลือด โดยทดลองกับเลือดของคนที่เลี้ยงไว (blood cultures) ซึ่งการทดลองเชนนี้เคยทํากับหนู
และพบวาเมื่อใช β-glucan ชนิดที่ละลายน้ํา (soluble) β-glucan สามารถปองกันการติดเชื้อ (infection) และอาการ
ช็อคในหนู mice และ soluble glucan สามารถลดการติดเชื้อของผูปวยที่มีแผล หรือไดรับการผาตัด ซึ่งการทดลอง
ครั้งนี้ไดยืนยันผลการทดลองกอนๆ (International Immunopharmacology. 2: 1585-97) และนักวิจัยแหง
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Tokyo College of pharmacy (1990) ก็ไดเคยทดลอง β -glucan ที่สกัดจากเห็ด Grifola sp. กับคน ซึ่งก็พบวาทํา

ใหการแข็งตัวของเลือดเปนปกติ ซึ่งแสดงวา β-glucan สามารถชวยผูปวยที่มีเกล็ดเลือดต่ํา หรือสูงเกินไป (ซึ่งทําใหเกิด
อาการเลือดไหลไมหยุดในผูปวยเกล็ดเลือดต่ํา และการแข็งตัวงายในหลอดเลือด สําหรับผูที่มีเกล็ดเลือดสูงเกินไป)
β -glucan จะเชื่อมติดกั บ fibrinogen และชวยใหเลือดแข็ง ตัว (clot) โดย ‘steric exclusion’ (PharmacobioDynamics. 3: 525-32)

นอกจากการทดลองดังกลาว ยังมีการทดลองใช β-glucan สกัดจากยีสต กับเลือดของมนุษย โดยคณะวิจัยของ
Brigham Women’s Hospital, Boston (1994) คณะแพทยที่ทําการทดลองยืนยันวาสาร glucocorticoids ทํางาน
รวมกับเม็ดเลือดชนิด monocytes โดยการกระตุนของ β-glucan receptors และการกระตุนนี้ไมเกี่ยวของกับโปรตีน
ซึ่งถูกสังเคราะหขึ้นในระหวางทําการเลี้ยงเม็ดเลือด ผลจากการทดลองนี้กลาวไดวา β-glucan กระตุนการทํางานของ
monocytes และเพิ่มการ metabolism ของเม็ดเลือด (Immunology. 81: 96-102)
การทดลองของนักวิจัยที่ Shandong University, China (2001) เกี่ยวกับการอักเสบของกระเพาะอาหาร
โดยการใหสารที่ทําใหเกิดอาการอักเสบกับหนู mice และหนูธรรมดา พบวา β-glucan สามารถตอตานการอักเสบของ
กระเพาะอาหาร ซึ่งเกิดจากการขาดน้ํา, ethanol, aspirin และ acetic acids การให β-glucan ในการทดลองนี้ โดย
การให ห นู กิ น และพบว า β-glucan ดี ก ว า การให โ ดยการฉี ด เข า ไปในตั ว หนู ซึ่ ง จากการตรวจพบว า ปฏิ กิ ริ ย า
‘Antiulcer’ เกิ ด ขึ้ น เนื่ อ งจาก β -glucan ได สั ม ผั ส กั บ gastric mucosa และไปกระตุ น เซลล ภู มิ คุ ม กั น ต า งๆ
(Shandong Daxue Xuebao. 36: 107-12)

ยังมีการทดลองกับสัตวที่เลี้ยงในฟารม เชน ไก ก็พบวาการให β-glucan สกัดจากขาวบารเลย ชวยกระตุน
เอ็นซัยมในระบบการยอยอาหารดีขึ้น (Dept. of Animal Nutrotion, 1995. Jour. of Nutrition. 125: 947-55)
และเพิ่มจํานวน Lactobacillus ในลําไส (probiotic effect) (PCT patent NO 98, 26,787 (1998), Australia)
การทดลองที่ไดรับทุนจากรัฐบาลญี่ปุน (JP 08, 157, 377) ในป 1996 โดยใช
(Aureo-basidium sp.) พบวาสามารถควบคุมอาการทองเสีย (diarrhea) อยางไดผล

β -glucan สกัดจากเห็ด

นักวิจัย Belgium แหง Center for Nuclear Energy (1988) พบวา β-glucan สกัดจากยีสต สามารถ
ปองกันหนู mice จากรังสี X ได และมีอัตราการรอดตายสูงกวากลุมที่ไมไดรับ β-glucan เนื่องจาก bone marrow
stem cells สามารถตอตานผลของการถูกรังสีได (Pharmacology Therapy. 39: 255-9) ในการทดลองเกี่ยวกับ
รังสีนั้น ยังมีผลการทดลองที่นาสนใจอีกหลายเรื่อง และไดขอสรุปวา β-glucan กระตุน immunomodulators สําหรับ
ปองกันการบาดเจ็บจากการไดรับรังสี (Armed Forces Radiobiological Research Institute, Maryland
(1988) Comments on Toxicology. 2: 217-31) ผลงานทดลองนี้ไดรับการทดลองยืนยันโดย Czech Academy
of Science, 1991. (Folia Biologica, 37: 117-24)
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β -glucan สกัดจากยีสต กระตุนการทํางานของ macrophages

ซึ่งทําใหการทํางานของ superoxide เพิ่มขึ้น
(superoxide dismutase – SOD เปนเอ็นซัยมมีพื้นฐานที่ตานอนุมูลอิสระ) (University of Batislova, Slovakia
(1986) Methods and Findings of Experimental and Clinical Pharmacology, 8: 163-6)
นักวิจัยแหง Laboratory for Biological and Cellular Molecules, France (1989) ไดทดลองให
β -glucan สกัดจากยีสต และขาวบารเลย กับแกะ พบวาสามารถกระตุน growth hormone ทําใหแกะเจริญเติบโตเร็ว
(Reproduction and Nutritional Development, 29: 139-46)

แพทยแหง

Mayo Clinic ใน Minnesota (1993)

β -glucan จากยีสตกระตุนการทํางานของ Tumor

ซึ่ง TNF นี้ เปน Cytokine ที่ตานและทําลายเซลลมะเร็ง ทั้งที่ผูปวยอยูในสภาวะ ‘benign’
หรื อ ‘malignant’ ซึ่ ง แพทย ไ ด ตั้ ง สมมติ ฐ านว า β-glucan สามารถทํ า ให macrophages ซึ่ ง ตอบรั บ ต อ
lipopolysaccharide (LPS) ทําใหเกิดการหลั่งสาร TNF ออกมา (Immunologicam Letters, 33: 19-25) และสวน
การวิจัยเกี่ยวกับ TNF โดยนักวิทยาศาสตรแหง Tokyo College Pharmacy (1995) โดยการใช β-glucan สกัดจาก
เห็ด (Grifola sp.) กับหนู ก็พบวา สามารถเพิ่ม LPS และกระตุนการสราง TNF ไดจริง ภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากที่หนู
ไดรับ β-glucan และยังคงความสามารถนี้ตอไปอีก 3 สัปดาหเต็มๆ (Biology and Pharmacy Bulletin, 18: 126necrosis factor (TNF)

33)

บทสรุป
บริ ษั ท ต า งๆ ที่ ผ ลิ ต β-glucan มั ก ประโหมประโคมสินคา ของตน แตไ มเ คยกลา วถึง ปริม าณที่แท จริง ของ
β -glucan เชน บางบริษัทซึ่งผลิตสารเหลานี้ออกมา 2 ชนิด ชนิดแรกใหชื่อวา “___24” แตมี β -glucan เพียง 3 mg/
แค็ปซูล อีกชนิดหนึ่งใชชื่อ “___100” ซึ่งมี β-glucan ไมถึง 10 mg/แค็ปซูล และจําหนายในราคาแพงมาก เมื่อ
เปรียบเทียบกับบางบริษัทซึ่งผลิต 100 mg, 250 mg และ 500 mg/แค็ปซูล ซึ่งเปน β-glucan ที่บริสุทธิ์ถึง 60%
บริษัทที่กลาวถึงขั้นตนมีมากมายหลายบริษัท ซึ่งคิดแตผลกําไรแตไมเคยคิดคํานึงถึงสุขภาพของผูบริโภค แมแตในการ
แขงขันเรื่องการขายก็มีการหยิบยกมาอางวา β-glucan ซึ่งผลิตจากเห็ดดีกวายีสต เนื่องจากเห็ดมีราคาแพงกวายีสต ทําให
ผูบริโภคถูกโนมนาวและหลงผิด ยอมซื้อ β-glucan ที่ผลิตจากเห็ดในราคาแพง ซึ่งโดยความเปนจริงแลว เราตองการ
1,3-D-β -glucan ซึ่งในยีสตและเห็ดก็มี 1,3 และ 1,6-D-β -glucan เหมือนกัน ขณะที่สารที่สกัดจากขาวบารเลย หรือ
ขาวโอต มี 1,3 และ 1,4-D-β-glucan ดังนั้น การเลือกใชผลิตภัณฑ β-glucan ดังกลาว ก็ควรเลือกชนิดที่มีปริมาณ
β -glucan สูงตอหนึ่งแค็ปซูล และมีราคาถูกพอสมควร ซึ่งจากรายงานของ University of Hamburg, Germany ใน
เอกสารวิชาการ ‘Carbohydrate Research 297: 135-43’ ซึ่งไดศึกษาวิจัย β-glucan กับ ‘tumor necrosis factor
alpha release activity’ โดยใช monocytes ในคนเปนดัชนี ซึ่งก็พบวา ไมวาจะเปน glucans ชนิดใด ก็สามารถ
กระตุนใหระบบภูมิคุมกันทํางานไดดีขึ้น ซึ่งทําใหสามารถตอตานโรคไดดี
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คุณสมบัติที่ดีอีกอยางหนึ่งของ β-glucan ก็คือ ผูปวยสามารถใช glucan รวมกับยา หรือการบําบัดตางๆ เชน
ฉายรังสี หรือเคมีบําบัดไดพรอมๆ กันไป β-glucan สามารถลดคอเลสเตอรอล และไตรกลีเซอไรดไปพรอมๆ กัน
สําหรับผูที่ใชอาหารเสริมจําพวกชนิดอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถสังเกตผิวพรรณโดยเฉพาะหนาที่ผุดผองขึ้น β-glucan
ไดรับการพิสูจนวา สามารถลดปริมาณน้ําตาลในเลือดของผูปวยเบาหวานได

ปริมาณ β-glucan ที่ควรใช
ในการศึกษาวิจัยพบวา ไดทดลองใช β-glucan ในอัตรา 100 mg/น้ําหนักตัว/กก. กับสัตวที่หนักถึง 70 กก.
และไมพบอันตราย (7,000 mg/วัน) โดยทั่วไปผูมีสุขภาพปกติที่ตองการได β-glucan เสริมภูมิคุมกัน ควรรับประทาน
100 mg/วัน ก็เพียงพอ แตสําหรับผูปวยควรไดรับ β -glucan วันละ 200-500 mg/วัน ถาผูปวยเปนโรครายแรง เชน
เบาหวานเรื้อรัง หรือมะเร็ง ก็ควรใช 300-500 mg/วัน ประมาณ 1 ป แลวจึงลดลงมาเหลือ 100 mg/วัน FDA แหง
สหรัฐอเมริกาจัดให β-glucan เปนอาหารเสริมที่ปลอดภัย (GRAS : Generally Regcosnized as SAFE)
นอกจากนี้ยังไดมีการวิจัยเพิ่มเติมวา β-glucan สามารถกระตุนการทํางานของยาหลายชนิดใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เชน ยาปฏิชีวนะ หรือยาสําหรับผูปวยเบาหวาน
จากผลงานวิจัย และรายงานที่ทําการทดลองโดยสถาบันที่มีชื่อเสียงตางๆ ทําใหผูปวยไดเขาใจประสิทธิภาพของ
β -glucan ที่สกัดจาก เห็ด ยีสต และเชื้อราตางๆ ไดชัดเจนขึ้น อยางไรก็ตาม ผูปวยตองมีวิจารณญาณ และการตัดสินใจ
เองวา ควรใชหรือไมใชอยางไร
เพราะที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ เปนเพียงใหเห็นภาพที่ชัดเจนของ β-glucan ชัดเจนขึ้นเทานั้น โดยไมเกี่ยวกับ
การหาม หรือการสนับสนุนใหใชแตประการใด

ขอขอบคุณที่ทนอานจนจบ
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