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เบต้ากลูแคน

ทำ�ลายผู้บุกรุกที่อันตรายได้ว่องไวมากขึ้น โดยวิธีกินศัตรู และ
ส่งสัญญาณเตือนภัยไปยังเซลล์ต่างๆ โดยการหลั่งสารเคมี
สื่อสารออกไป

ชนิดของเบต้ากลูแคน

สุดยอดสารอาหารกระตุน้ ภูมติ า้ นทาน

มีคำ�กล่าวจากนักวิชาการว่า
สารที่สามารถเพิ่ม
ภูมิต้านทานให้แก่ร่างกาย ซึ่งมีสมรรถภาพสูงสุดเท่าที่วงการ
วิทยาศาสตร์รู้จักในปัจจุบัน คือ เบต้ากลูแคน (Betaglucan)
และต่อไปจะกลายเป็นสารจากธรรมชาติ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นทางยา
เพื่อไว้ต่อสู้กับโรคมะเร็ง โรคเอดส์ และเชื้อโรคดื้อยาในอนาคต

เบต้ากลูแคน

มีคณ
ุ สมบัตมิ หัศจรรย์ทส่ี ามารถกระตุน้ ระบบภูมติ า้ นทาน
ของร่างกาย ใช้รบั ประทานเพือ่ ป้องกันโรคติดเชือ้ จากเชือ้ โรค
ต่างๆ ทัง้ ยังมีคณ
ุ สมบัตอิ น่ื ๆทีส่ �ำ คัญ คือ ลดระดับโคเลสเตอรอล
เป็นสารต้านอนุมลู อิสระ สำ�หรับประโยชน์ทเ่ี หนือกว่าสารอืน่ ๆ
คือ สรรพคุณในการป้องกัน และร่วมบำ�บัดโรคมะเร็ง โดยการ
กระตุน้ การทำ�งานของเม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ (Macrophage)
ให้ไปทำ�ลายเซลล์มะเร็งอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เบต้ากลูแคน เป็นสารที่สามารถกระตุ้นภูมิต้านทานของ
ร่างกาย ได้อย่างไม่จ�ำ เพาะเจาะจง คือ ต่อต้านเชือ้ จุลอินทรีย์ และ
สิง่ แปลกปลอมทุกชนิดไม่เลือกหน้า ไม่วา่ จะเป็นไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา
และมะเร็ง เบต้ากลูแคนจะกระตุ้นเซลล์ภูมิคุ้มกัน คือ
เซลล์เม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ (Macrophage) เซลล์เม็ดเลือดขาว
นิ วโทรฟิ ล (Neutrophil) และเซลล์ เ พชฌฆาตธรรมชาติ
(Natural Killer Cell) ให้ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ใน
การทำ�ลายเชื้อโรค เซลล์ผิดปกติ และสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกาย
ตั้งแต่ การค้นหา การพุ่งไปยังเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจง และ
การกำ�จัดทำ�ลาย เซลล์ภูมิต้านทานทั้ง 3 ชนิด ที่ได้รับการกระตุ้น
จากเบต้ากลูแคน ยังสามารถช่วยควบคุมการทำ�งานของเซลล์สำ�คัญ
อื่นๆในระบบภูมิคุ้มกัน โดยวิธีปล่อยสารคัดหลั่ง (Cytokine) เพื่อใช้
เป็นคำ�สั่ง หรือสัญญาณออกไปยังเซลล์ภูมิต้านทานอื่นๆ ให้ออกมา
ช่วยกันโดยพร้อมเพรียง
เบต้ากลูแคนยังกระตุน้ ให้ไขกระดูกเพิม่ การผลิตเม็ดโลหิตขาว
ทำ�ให้มีเซลล์ภูมิคุ้มกันเพิ่มปริมาณมากขึ้น และยังพัฒนาเซลล์
ภูมิต้านทานทั้งหลาย ให้สามารถเคลื่อนที่ไปยังผู้รุกราน ตรงบริเวณ
เป้าหมายได้รวดเร็วขึน้ และเพิม่ ประสิทธิภาพในการจับกินผูบ้ กุ รุก โดย
กระตุ้นให้เซลล์เม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่ (Macrophage) สามารถ

เบต้ากลูแคนที่ใช้ในทางการแพทย์มี 2 ชนิด คือ
เบต้า 1,3/1,4 กลูแคน (Beta 1,3/1,4 glucan) สกัดจากข้าวโอ๊ต
ข้าวบาร์เลย์ และเบต้า 1,3/1,6 กลูแคน (Beta 1,3/1,6 glucan)
สกัดจากยีสต์ และเห็ดยาบางชนิด เบต้ากลูแคน 1,3/1,4 เป็น
ใยอาหารชนิดละลายน้ำ�ได้ ทำ�ให้เกิดเมือกบนผนังลำ�ไส้ ชะลอ
การย่อยของไขมันโคเลสเตอรอล และน้ำ�ตาลกลูโคสไว้ในลำ�ไส้
ระดับของโคเลสเตอรอล และน้ำ�ตาลในเลือดจึงไม่สูง ส่วน
เบต้ากลูแคน 1,3/1,6 เป็นใยอาหารประเภทไม่ละลายน้ำ� ทำ�ให้
เพิ่มปริมาณอุจจาระมากขึ้น เพราะจะดูดน้ำ�เข้าตัว และจับกับ
ไขมันบางส่วนพาออกมาขับถ่ายทิ้งนอกร่างกาย ทำ�ให้ไขมันใน
เลือดลดต่ำ�ลง

ประโยชน์ ในทางการแพทย์ของเบต้ากลูแคน
1. เพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายของคน หรือ สัตว์ ช่วยในโรค
ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS) โรคมะเร็ง โรคติดเชื้อทุกชนิด
เช่น ไวรัสไข้หวัดใหญ่ แผลอักเสบเรื้อรัง แผลผ่าตัดติดเชื้อ
โรคจากเชื้อรา ฯลฯ โคเลสเตอรอลในเลือดสูง เบาหวาน
และโรคแห่งความเสื่อมต่างๆ
2. เป็นสารต้านอนุมลู อิสระ ปกป้องเซลล์เม็ดเลือดขาวขนาดใหญ่
ชนิดแมคโครฟาจจากอันตรายเพราะแสงรังสี สารพิษ โลหะหนัก
และอนุมูลอิสระ
3. การใช้เบต้ากลูแคนร่วมกับยาปฎิชวี นะ จะทำ�ให้ใช้ยาปฏิชวี นะ
น้อยลง และการรักษาได้ผลดียิ่งขึ้น
4. การใช้เบต้ากลูแคนในคนไข้หลังผ่าตัดเพื่อป้องกันแผลติดเชื้อ
5. การใช้เบต้ากลูแคนในการป้องกัน และร่วมรักษาโรคมะเร็ง และ
ใช้ขณะคนไข้ได้รับเคมีบำ�บัด
6. ลดโคเลสเตอรอล และน้ำ�ตาลในเลือด

