6. ป้องกันการเปลีย่ นแปลงของเซลล์ปกติเป็นเซลล์มะเร็ง โดยการ
ป้องกันอันตรายของ DNA หรือ ยีนในเซลล์จากการกลายพันธุ์
และป้องกัน RNA ที่ทำ�หน้าที่สังเคราะห์โปรตีนในเซลล์จากการ
กลายพันธุ์ด้วย
7. ล้างพิษโลหะหนัก โดยการจับโลหะหนักออกจากร่างกาย อัลฟา
ไลโปอิค แอซิด เป็น Chelating Agent คือ สารจับโลหะหนัก
ออกจากร่างกายทุกส่วนทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงมาก โดยเฉพาะสารปรอท
และยังจับโลหะหนักชนิดอื่นได้ด้วย มีอาร์เซนิค ทองแดง เหล็ก
ส่วนเกิน แคดเมียม ทองแดง สังกะสี เหล็กส่วนเกิน แคลเซียม
ส่วนเกิน และตะกั่ว
8. ปรับสมดุลความดันโลหิต
9. ปรับสมดุลน้ำ�ตาลในเลือด
ด้วยความปรารถนาดีจาก
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร
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อะเซทิล แอล คาร์นิทีน
อัลฟา ไลโปอิค แอซิด

สารอาหารชะลอวัย
ระดับเซลล์
นูทราเฮอร์เบิ้ล

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

อะเซทิล แอล คาร์นิทีน
อัลฟา ไลโปอิค แอซิด
สารอาหารชะลอวัย
ระดับเซลล์

ในเซลล์ของเรามีอวัยวะเล็กๆ อยู่อวัยวะหนึ่ง ซึ่งมีความสำ�คัญมาก
ทำ�หน้าทีเ่ ป็นเหมือนโรงงานทีผ่ ลิตพลังงานให้เซลล์ใช้ คือ ไมโตคอนเดียร
(Mitochondria) เซลล์ทต่ี อ้ งใช้พลังงานมาก ก็จะมีจ�ำ นวนไมโตคอนเดียร
มากไปด้วย สารอาหารหลายชนิด มีความสำ�คัญต่อการมีชีวิตรอด
การเพิม่ จำ�นวน และการผลิตพลังงานภายในไมโตคอนเดียร สองในสาร
ที่มีความสำ�คัญกับไมโตคอนเดียรคือ อะเซทิล แอล คาร์นิทีน และ
อัลฟา ไลโปอิค แอซิด ซึ่งให้ผลดีอย่างมากในการทำ�งานร่วมกันใน
กระบวนการผลิตพลังงานของเซลล์

อะเซทิล แอล คาร์นิทีน เป็นรูปแบบของแอล คาร์นิทีนที่ผ่าน
เยือ่ หุม้ สมองได้โดยตรง ทำ�ให้อะเซทิล แอล คาร์นทิ นี เป็นกรดอะมิโน
ที่มีงานวิจัยจำ�นวนมากในเรื่องที่เกี่ยวกับสมอง

บทบาทของอะเซทิล แอล คาร์นทิ นี ในร่างกาย

1. ป้องกันความเสือ่ มของไมโตคอนเดียร โดยทีอ่ ะเซทิล แอล คาร์นทิ นี
โคเอนไซม์คิวเทน และอัลฟา ไลโปอิค แอซิด ทำ�งานร่วมกันใน
การปกป้องไมโตคอนเดียร ทำ�ให้เรามีพลังงานพอที่จะมีชีวิตอยู่
2. ซ่อมแซมเซลล์สมอง หรือเซลล์ประสาททีไ่ ด้รบั บาดเจ็บ หรือเสือ่ ม
หรือเจ็บป่วย
3. ปกป้องเซลล์สมองไม่ให้เสียหายจากการขาดเลือดชั่วขณะ
4. ปกป้องเซลล์สมองจากสารพิษพวก  Glutamate และ Ammonia
ซึง่ สำ�คัญมากกับผูป้ ว่ ยโรคไต เพราะในผูป้ ว่ ยโรคไต ร่างกายอาจมี
แอมโมเนียเกิน เป็นพิษกับสมอง แต่มอี ะเซทิล แอล คาร์นทิ นี ป้องกัน
อยู่ ก็จะลดอันตรายลง
5. เพิม่ ความจำ� มีงานวิจยั ว่า การรับประทานอะเซทิล แอล คาร์นทิ นี
ทำ�ให้อารมณ์ดีขึ้น ความจำ�ดีขึ้น ทั้งความจำ�เดิม และความจำ�ใหม่ๆ
โดยการเพิ่มการสร้างสารสื่อประสาทที่ชื่อ อะเซทิล โคลีน (Acetyl
Choline)
6. เป็นความหวังใหม่ของการป้องกัน หรือร่วมรักษาความจำ�เสือ่ มชนิด
อัลไซเมอร์ โดยการไปลดการสะสมคราบสีเหลืองที่ทำ�ให้สมองเสื่อมที่
เรียกว่า เบต้า อะไมลอยด์ พลั๊ค (Beta Amyloid Plague)
7. เพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ทั่วร่างกาย   โดยการดึงไขมันเข้าไปใน
ไมโตคอนเดียร ซึ่งเป็นอวัยวะเล็กๆ ในเซลล์ ไขมันที่ถูกดึงเข้าไป จะ
ถูกเผาผลาญให้เกิดพลังงานให้เซลล์นำ�ไปใช้ ทำ�ให้กล้ามเนื้อหัวใจที่
อ่อนแรงทำ�งานได้ดขี น้ึ และมีการนำ�มาใช้ในโรคกล้ามเนือ้ อ่อนแรง ภาวะ
อ่อนแรง อ่อนเปลี้ยกล้ามเนื้อ และหัวใจขาดพลังงาน

8. กระตุ้นภูมิต้านทาน
9. ชะลอความชรา และลดเม็ดสีชนิดหนึง่ ทีเ่ ป็นสัญลักษณ์ของความแก่
ที่ชื่อ ไลโปฟิวซิน (Lipofuscin) ที่ทำ�ให้เวลาคนแก่ตัวลง ผิวจะเป็น
จุดด่างๆ ดำ�ๆ บางทีก็เกิดจุดขาวๆ เหลืองๆ หรือน้ำ�ตาล ตามแขนขา

อัลฟา ไลโปอิค แอซิด

เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มี
ประสิทธิภาพสูง และมีคุณสมบัติละลายได้ทั้งในน้ำ� และน้ำ�มัน ทำ�ให้
มันผ่านเยือ่ หุม้ สมองได้ดว้ ย ร่างกายของเราผลิตอัลฟา ไลโปอิค แอซิด
ได้เอง แต่ผลิตได้เป็นจำ�นวนน้อยๆ และเมื่อเราอายุมากขึ้น จะผลิต
ได้น้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเราอายุประมาณ 60 ปี ปริมาณอัลฟา ไลโปอิค
แอซิด ที่เราผลิตได้จะน้อยมากๆ จนเรารู้สึกเหนื่อยตลอดเวลา

บทบาทของอัลฟา ไลโปอิค แอซิดในร่างกาย คือ

1. ป้องกันการเสือ่ มของไมโตคอนเดียร และ DNA ในไมโตคอนเดียร
อัลฟา ไลโปอิค แอซิดจึงถูกจัดว่าเป็นสารอาหารชะลอความชราระดับเซลล์
และยังเป็นปัจจัยร่วม หรือ Co Factor ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์
เพื่อผลิตพลังงานให้เซลล์ใช้ด้วย
2. ต้านอนุมูลอิสระภายในเซลล์ และภายนอกเซลล์ นอกจากเป็น
สารต้านอนุมูลอิสระประสิทธิภาพสูงแล้ว อัลฟา ไลโปอิค แอซิด
ยังมีความสามารถในการนำ�กลับมาใช้ใหม่   (Recycle)  ของสาร
ต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายที่สำ�คัญอีก 3 ชนิด คือ วิตามินซี
วิตามินอี และกลูต้าไธโอน
3. ป้องกันโรคทีเ่ กิดจากความเสือ่ มได้กว้างขวางมากหลายชนิด รวมทัง้
ร่วมรักษาโรคทีท่ �ำ ให้รา่ งกายเกิดอนุมลู อิสระจำ�นวนมาก เช่น โรคเครียด
หรือการเจ็บป่วยเรือ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ
และหลอดเลือด เส้นเลือดในสมองตีบ หรือแตก ต้อกระจก อวัยวะ
ภายในเสือ่ ม มะเร็ง โรคระบบประสาท หรือผูท้ ร่ี า่ งกายสัมผัสกับสารพิษ
และมลภาวะ ในปริมาณมาก และเป็นระยะเวลานาน กลุม่ ทีร่ บั ประทาน
ยาเคมีตอ่ เนือ่ งเป็นเวลานาน รวมทัง้ กลุม่ ทีไ่ ด้รบั การรักษาด้วยเคมีบ�ำ บัด
4. ป้องกันสารพิษสะสม และป้องกันร่างกายเป็นอันตรายจากรังสี
และคลื่นต่างๆ เช่น คลื่นโทรศัพท์มือถือ
5. ป้องกันคอลลาเจนใต้ผิวหนังเสื่อม และแข็ง จากการถูกทำ�ลาย
โดยอนุมูลอิสระ และยังป้องกัน ผิว ผม เล็บ ข้อต่อ กระดูก และ
กระดูกอ่อนไม่ให้เสื่อมเร็ว รวมทั้งป้องกันความชราของผิวพรรณ

