แอล กลูตามิค แอซิด (L-Glutamic Acid) หนึ่งใน
สามของกรดอะมิโนที่เป็นส่วนประกอบหลักของกลูต้าไธโอน
กลูตามิค แอซิด เป็นกรดอะมิโนที่ได้ชื่อว่า เป็นอาหารสมอง
โดยธรรมชาติ ในร่างกาย แอล กลูตามิค แอซิด จะถูกเปลี่ยน
เป็นกลูตามิน และกาบ้า (GABA) ซึง่ ผ่านเยือ่ หุม้ สมองได้ เป็น
สารที่ให้พลังงานแก่สมอง ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ
ช่วยเร่งการรักษาเยื่อบุผิวหนัง ช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย
จากอาการอ่ อ นเพลี ย ช่ ว ยควบคุ ม อาการพิ ษ สุ ร าเรื้ อ รั ง
โรคจิตเภท และควบคุมความอยากน้ำ�ตาล
แอล กลูตามีน (L-Glutamine) นอกจากช่วยคงระดับ
กลูตา้ ไธโอนในร่างกายแล้ว แอลกลูตามีนยังช่วยระงับความหิว
ซึ่งเป็นกลไกที่สำ�คัญอย่างยิ่งสำ�หรับการควบคุมน้ำ�หนัก และ
การลดน้ำ�หนัก เมื่อระดับน้ำ�ตาลในเลือดลดต่ำ�ลง กลูตามีน
จะทำ � หน้ า ที่ ยั บ ยั้ ง การหลั่ ง อิ น ซู ลิ น จากตั บ อ่ อ น ป้ อ งกั น
ระดั บ น้ำ � ตาลลดต่ำ � มากเกิ น ไปจะทำ � ให้ เ ราไม่ รู้ สึ ก หิ ว
นอกจากระงับความหิวอันเนือ่ งมาจากน้�ำ ตาลตกแล้วยังสามารถ
ระงับความอยากเหล้าได้ดว้ ย ทีน่ า่ สนใจสำ�หรับคนไข้โรคเบาหวาน
คือ กลูตามีนช่วยให้ตับอ่อนทำ�งานดีขึ้นได้ด้วย
ผู้ป่วยโรคตับควรหลีกเลี่ยงการรับประทานน้ำ�ตาลหรือ
อาหารที่มีร สหวานเนื่อ งจากจะทำ � ให้ ก ารทำ � งานของตั บ
เสื่ อ มลง การรั บ ประทานอาหารจำ � พวกแป้ ง และ
น้ำ� ตาล โดยเฉพาะชนิ ด ที่ ผ่ า นกระบวนการแปรรู ป แล้ ว
จะทำ�ให้ตับทำ�งานหนักขึ้น และเป็นสาเหตุหลักของการ
เกิดโรคไขมันเกาะตับ และตับแข็งในที่สุด เนื่องจากน้ำ�ตาล
ส่วนเกินที่เหลือจากการให้พลังงานแก่ร่างกาย จะถูกเปลี่ยน
เป็นไขมันที่ตับในที่สุด เพราะการสังเคราะห์ ไขมันทุกชนิด
จะเกิดขึ้นที่ตับก่อน หลังจากนั้นไขมันจึงจะถูกลำ�เลียงไปยัง
ส่วนต่างๆของร่างกาย

อาหารเสริม

บำ�รุงตับ

อาหารเสริม

บำ�รุงตับ
นูทราเฮอร์เบิ้ล

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

อาหารเสริมบำ�รุงตับ
ตับ เป็นอวัยวะทีม่ ขี นาดใหญ่อนั ดับสอง รองจากผิวหนัง
มี บ ทบาทสำ � คั ญ ในกระบวนการเผาผลาญของร่ า งกาย
การกำ�จัดสารพิษ และพิษของยา รวมทั้งเป็นศูนย์กลางของ
การสังเคราะห์ และการทำ�ลายไขมัน การสะสมไกลโคเจน
ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบหนึ่ ง ของพลั ง งานสำ � รอง การสั ง เคราะห์
โปรตีนในพลาสมา การผลิตน้ำ�ดี เพื่อตีไขมันให้แตกตัวเป็น
โมเลกุลเล็กๆ เพื่อให้น้ำ�ย่อยไขมันทำ�งานได้ง่าย
ความผิดปกติของตับ มีตงั้ แต่ โรคตับอักเสบ โรคตับแข็ง
ท่อน้�ำ ดีอดุ ตัน และมะเร็งตับ ตับมีหน้าทีก่ �ำ จัดสารพิษออกจาก
ร่างกาย ในขณะทีก่ ลูตา้ ไธโอน ซึง่ เป็นสารต้านอนุมลู อิสระ ซึง่
ผลิตขึ้นได้เองภายในเซลล์ และพบมากที่สุดในตับ ทำ�หน้าที่

กำ�จัดสารพิษออกจากตับอีกทีหนึง่ ระดับกลูตา้ ไธโอนในเลือด
จึงมีความสำ�คัญอย่างยิ่งยวด กับสุขภาพที่ดีของตับ
กลูตา้ ไธโอน ถูกสังเคราะห์ขนึ้ ภายในเซลล์รา่ งกาย จาก
กรดอะมิโน 3 ชนิด คือ แอล-ซีสเทอีน แอล-กลูตามีน และ
ไกลซีน หากร่างกายมีระดับกลูต้าไธโอนต่ำ� จะเกิดการสะสม
ของสารพิษ ในสมอง เนื้อเยื่อไขมัน และระบบประสาท
อวัยวะทีจ่ ะได้รบั ผลเสียอย่างยิง่ คือ ตับ เนือ่ งจากไม่สามารถ
กำ�จัดสารพิษได้ จะเกิดสารพิษสะสมในตับ การเพิ่มระดับ
กลูต้าไธโอนในกระแสเลือด จะทำ�ให้ตับกำ�จัดสารพิษได้ดีขึ้น
และมีการทำ�งานที่ดีขึ้นด้วย

สารอาหารที่ให้ผลดีต่อตับ มีดังต่อไปนี้
เลซิทิน (Lecithin) ประกอบด้วยสารสำ�คัญ คือ
ฟอสโฟทิดีลโคลีน มีคุณสมบัติ ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล
บำ�รุงสมอง และระบบประสาท บำ�รุงตับ และให้ผลดีกบั โรคตับ
หลายชนิด เช่น ตับอักเสบทัง้ เฉียบพลัน และเรือ้ รัง ตับแข็ง
ไขมันเกาะตับ และภาวะตับถูกทำ�ลายจากสารพิษ
สารฟอลโฟทิ ดี ล โคลี น มี ฤ ทธิ์ ต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ
ช่วยป้องกันเซลล์ตบั จากยา สารเคมี สารพิษ และแอลกอฮอล์
และช่วยซ่อมแซมเซลล์ตบั ทีเ่ สียไปแล้วได้ เช่น โรคตับแข็ง
ซึ่ ง มี พั ง ผื ด เกาะที่ ตั บ เป็ น จำ � นวนมาก พบว่ า เลซิ ทิ น
ช่วยสลายพังผืดทีเ่ กาะตับได้ และยังช่วยในเรือ่ งไขมันเกาะตับ
เนื่องจากสามารถเร่งการเผาผลาญไขมันที่ตับ
เลซิทนิ ยังมีประโยชน์ดา้ นอืน่ ๆต่อสุขภาพ คือ บำ�รุงสมอง
และระบบประสาท ป้องกันสมองเสื่อม และความจำ�เสื่อม
ปรับสมดุลโคเลสเตอรอล ลดการเกาะติดของโคเลสเตอรอล
ที่ผนังหลอดเลือด ช่วยป้องกันการเกิดนิ่วในถุงน้ำ�ดี
ไกลซีน (Glycine) หนึ่งในสามของกรดอะมิโนที่
เป็นส่วนประกอบหลักของกลูต้าไธโอน นอกจากช่วยเพิ่ม
ระดับกลูต้าไธโอนในกระแสเลือด และในตับแล้ว ไกลซีน
ยังมีฤทธิ์ลดอาการอักเสบ และช่วยกำ�จัดสารพิษจากตับ
ได้ด้วย
เอน อะเซทีล แอล ซีสเทอีน (N-Acetyl L-Csytein)
หนึ่งในสามของกรดอะมิโนที่เป็นส่วนประกอบหลักของ
กลูต้าไธโอน ใช้ล้างพิษของยาแก้ปวดพาราเซตามอล
ซึ่งมีผลเป็นพิษต่อตับ และล้างพิษจากมลภาวะในอากาศ
เช่น พิษของคาร์บอนมอนอกไซด์ โคโรฟอร์ม ยูรีเทน
และพิ ษ จากยาฆ่ า แมลง ล้ า งพิ ษ จากเคมี บำ � บั ด ที่ ใ ช้
รักษาผู้ป่วยมะเร็ง นอกจากนี้ยังให้ผลลดโคเลสเตอรอล
ป้ อ งกั น ความเสี ย หายของตั บ อั น เนื่ อ งมาจากการ
ดืม่ แอลกอฮอล์ ป้องกันความเสียหายของไตอันเนือ่ งมาจาก
การฉีดสารสีเพือ่ การใช้รงั สีวนิ จิ ฉัย ให้ผลดีในผูป้ ว่ ยโรคตับ
ที่มีภาวะไตล้มเหลวร่วมด้วย

