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เบตากลูแคนสารมหัศจรรยจากธรรมชาติ
พรพจน ศรีสขุ ชยะกุล ศูนยจลุ ินทรีย
ในปจจุบันเมื่อกลาวถึงอาหารเสริมสุขภาพ
(Functional food) หลายๆคน คงคุนเคยและรูจักกัน
เปนอยางดี โดยเฉพาะอยางยิ่งอาหารเสริมสุขภาพที่มี
สวนประกอบเปนสารที่ไดจากพืช สัตว หรือ จุลินทรีย
อาทิ สาร พฤกษเคมี, เสนใยอาหาร, กรดไขมันไม
อิ่มตัวในกลุมโอเมกา, น้ําตาลโอลิโกแซคคาไรด, เปบ
ไทด, เกลือแร และวิตามินตางๆ ซึ่งอาหารสุขภาพอาจหมายรวมถึง อาหารที่มีสว นประกอบชนิดใดชนิดหนึ่งที่พบ
ไดในอาหารนั้นตามธรรมชาติ และแสดงคุณสมบัติในทางที่เปนประโยชนตอสุขภาพ คือนอกจากจะใหพลังงาน
และสารอาหารแลว สารประกอบอื่นๆที่มีอยูในอาหารเสริมสุขภาพยังตองมีผลตอสุขภาพดวยเชนกัน โดย
สารประกอบตางๆที่จัดวาไมเปนโภชนาเหลานี้ แตละชนิดก็จะมีคุณสมบัติและมีผลตอรางกายแตกตางกันไป
ตามแตโครงสรางและสมบัติทางเคมีของสารนั้นๆ ผลที่เกิดขึ้นอาจเปนประโยชนหรือโทษตอรางกายก็ได โดยจะ
ขึ้นอยูกับชนิดและปริมาณของสารนั้นๆเปนหลัก แตสารที่นาสนใจและกําลังเปนที่นิยมอยูในขณะนี้ชนิดหนึ่งก็คือ
เบตากลูแคน ซึ่งนอกจากจะทําใหระดับโคเลสเตอรอลในเลือดลดลงแลว ยังมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถกระตุน
ระบบภูมิคุมกันของรางกายและปองกันโรคมะเร็งไดอีกดวย
โดยปกติแลวเบตากลูแคนเปนสารที่สามารถพบไดทั่วไปในสิ่งมีชีวิตหลายชนิดเชน ยีสต ขาวโอต บารเลย
วานหางจระเข และเห็ดบางชนิด ปจจุบันเบตากลูแคนมีการศึกษากันอยางแพรหลาย แตการศึกษาครั้งแรกเริ่ม
ขึ้นในทศวรรษที่ 40 เมื่อ Louis Pillemer ศึกษา Zymosan ซึ่งเตรียมไดจากผนังเซลลของยีสต ที่รูจักกันทั่วไปวา
เปนยาที่ออกฤทธิ์กระตุนระบบภูมิคุมกัน แตในขณะนั้นยังไมเปนที่ทราบแนชัดวา โปรตีน ไขมัน น้ําตาลเชิงซอน
หรือองคประกอบใดของ Zymosan ที่สามารถออกฤทธิ์ตอระบบภูมิคุมกันได หลังจากนั้นราวทศวรรษที่ 50
Nicholas DiLuzio จากมหาวิทยาลัย Tulane ประเทศสหรัฐอเมริกาไดทําการวิจัยเพิ่มเติมจนพบวาสารที่มีผลตอ
การกระตุนระบบภูมิคุมกันใน Zymosan ที่จริงแลว คือ เบตากลูแคนโดยเฉพาะอยางยิ่ง Beta-1,3-D-glucan ซึ่ง
เปนพอลิแซ็กคาไรดสายยาวของน้ําตาลกลูโคสที่เชื่อมตอกันดวย glycoside lingkage ตรงโมเลกุลของ
ออกซิเจนที่ตําแหนง C1 กับ hydroxyl ที่ตําแหนง C3 ของอีกกลุมหนึ่งดังแสดงในรูป
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ผลงานดังกลาวจุดประกายใหนักวิทยาศาสตรเริ่มศึกษาถึงความสามารถในการกระตุนระบบภูมิคุมกันของเบตา
กลูแคนเรื่อยมา จนกาวเขาสูยุคป 80 Joyce K. Czop จากมหาวิทยาลัย Harvard ไดคนพบตัวรับที่จําเพาะตอ
เบตากลูแคนบนผิวเซลลของ macrophage โดยตัวรับดังกลาวเปนกลุมของโปรตีนที่มีขนาดประมาณ 1 ไมครอน
ซึ่งจะพบอยูบนผิวเซลล macrophage ตั้งแตเริ่มสรางจากไขกระดูกจนตาย โดย Joyce K. Czop อธิบายวาเมื่อ
สาย α-Helix ซึ่งเปนโครงสรางสามมิติของเบตากลูแคนที่ประกอบไปดวยน้ําตาลประมาณ 7 หนวยเขาไปจับที่ตัวรับ
บนผิวเซลล ก็จะไปกระตุนเซลล macrophage ใหอยูในสภาวะตื่นตัว เพือ่ ทําหนาที่กระตุนระบบภูมิคุมกันตอไป
แตในภาวะปกติแลวเซลล macrophage สวนใหญมักจะอยูในสภาวะสงบซึ่งหมายความวา ระบบภูมิคุมกันตางๆ
ของรางกายจะไมทํางานจนกวาจะตรวจพบสิ่งแปลกปลอมจากภายนอกที่ เขาสูรางกาย เชน แบคทีเรีย ไวรัส เชื้อรา
หรือ สารเคมี แตหากรางกายของเราไดรับเบตากลูแคนอยูเปนประจําแลว เบตากลูแคนเหลานี้ก็จะคอยกระตุนการ
ทํางานของเซลล macrophage ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา ซึ่งกระบวนการในการกระตุนเซลล
macrophage ของเบตากลูแคนนั้นมีอยูหลายทาง เชน
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทําลายและตรวจจับสิ่งแปลกปลอมที่เขาสูรางกายของเซลล macrophage
2. ควบคุมการหลั่ง cytokines เชน interleukins เพื่อกระตุนการสื่อสารระหวางเซลลตางๆในระบบภูมิคุมกัน
3. กระตุนการหลั่ง colony-stimulating factors เพื่อเพิ่มปริมาณการสรางและการเจริญเติบโตของเม็ดเลือด
ขาว เชน neutrophils และ eosinophils จากไขกระดูก
ซึ่งกระบวนการเหลานี้เปนการเพิ่มประสิทธิภาพใหแกเซลล macrophage ในการกําจัดสิ่งแปลกปลอมที่จะเขา
มาสูรางกายนั่นเอง
นอกจากนี้เบตากลูแคนยัง
สามารถนํามาใชในการ
รักษาโรคมะเร็งไดอีกดวย
จากการศึกษาของ Peter
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เขาไป
รวมกับผลการ
ทดลองจากการฉายรังสีในระดับที่เปนอันตรายใหแกหนูที่ไดรับเบตากลูแคนเปนประจํา พบวา 70% ของหนู
ทั้งหมดที่ทําการทดลองไมไดรับอันตรายจากผลของรังสี ซึ่งขอมูลเหลานี้แสดงใหเห็นถึงความสามารถในการเปน
สารตานอนุมูลอิสระของเบตากลูแคนไดเปนอยางดี อยางไรก็ตามในปจจุบันเปนที่ทราบกันดีถึงผลของเบตา
กลูแคนที่มีตอการกระตุนระบบภูมิคุมกันผานทางเซลล macrophage อยางไรก็ตามกลไกการลําเลียงเบตา
กลูแคนเขาสูรางกายยังไมเปนที่ทราบชัดเจน โดยสันนิษฐานวาการลําเลียงดังกลาวนั้นนาจะเกิดขึ้นที่ microfold
ซึ่งเปนสวนหนึ่งของเซลลเนื้อเยื่อบุผิว ที่ดัดแปลงไปทําหนาที่พิเศษที่เรียกวา M-cell โดยเซลลเหลานี้จะพบอยู
ภายใน Peyer’s patches ของตอมน้ําเหลืองตามทางเดินอาหาร หลังจากที่เบตากลูแคนถูกนําเขาสู M-cell แลว
M-cell ก็จะสงตอเบตากลูแคนใหกับเซลล macrophage อีกที เบตากลูแคนนอกจากจะใชทําเปนอาหารเสริม
สุขภาพแลวยังมีการนําไปใชในเปนสวนผสมในเครื่องสําอางจําพวกครีมกันแดดไดอีกดวย
โดยเชื่อวาเบตา

3
กลูแคนที่ใสในครีมกันแดดสามารถกระตุนใหแผลหายเร็วขึ้น โดยจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการสราง collagen
ของเซลลผิวหนัง ลดการเกิดอนุมูลอิสระ และกระตุนการทํางานของเซลล Langerhans ซึ่งเปนเซลลที่มีหนาที่
นําเสนอสิ่งแปลกปลอมใหแกเซลลในระบบภูมิคุมกันคลายๆกับเซลล macrophage โดยกระบวนการเหลานี้จะ
มีผลทําใหผิวพรรณเปลงปลั่ง สดใส ลดริ้วรอย และชะลอความแกของเซลลผิวหนังใหชาลง
อยางไรก็ตามแมวาเบตากลูแคนจะมีประโยชนมากมายเพียงใด แตหากไดรบั เพียงอยางเดียวก็ไมสามารถที่
จะทําใหเรามีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณได ดังนั้นเพื่อการมีสุขภาพที่ดีเราจึงควรบริโภคสารอาหารใหครบทั้งหาหมู
อยางสม่ําเสมอ รวมไปถึงการออกกําลังกายและการพักผอนอยางเพียงพอ จะทําใหเรามีสุขภาพที่แข็งแรงไม
เจ็บปวยงายสมดังคําของ ฮิปโปเครตีส (Hippocrates) บิดาแหงการแพทยไดกลาวเมื่อ 400 ปกอนคริสตกาลวา
" Let food be your medicine and medicine be your food" คือ “จงใชอาหารเปนยาเพื่อปองกันรักษาความ
เจ็บปวย” ในภาษาไทยนั่นเอง
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