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สารสกัดเมล็ดองุ่น

ผลงานวิจัยมากมายทั่วโลก แสดงให้เห็นว่า สารสกัดเมล็ดองุ่น
เป็นอาหารเสริมที่แนะนำ�ในผู้ป่วยมะเร็งบริโภค ในระดับเซลล์ สารสกัด
เมล็ดองุ่นมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งเป็นอันตรายต่อดีเอ็นเอ และการ
เปลี่ยนแปลงของยีน สำ�หรับมะเร็งเต้านม ซึ่งเป็นมะเร็งที่คร่าชีวิต
อันดับหนึ่งของสตรี สารสกัดเมล็ดองุ่นสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
มะเร็งเต้านมได้ถงึ 72% และกระตุน้ การฆ่าตัวตายของเซลล์มะเร็งเต้านมได้
ถึง 33% ในแง่ของการป้องกันโรค สตรีที่บริโภคสารสกัดเมล็ดองุ่นหรือ
ผลิตภัณฑ์จากองุน่ มีโอกาสเกิดมะเร็งเต้านมได้นอ้ ยกว่าสตรีทไ่ี ม่ได้บริโภค
ถึง 34%1
การบริโภคสารสกัดเมล็ดองุ่น ยังให้ผลป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก
มีงานวิจยั ตีพมิ พ์ในวารสาร Nutrition and Cancer เป็นการวิจยั เปรียบเทียบ
ผู้ชาย อายุ 50 – 76 ปี จำ�นวน 32,000 คน ซึ่งครึ่งหนึ่งบริโภคสารสกัด
เมล็ดองุ่นเป็นประจำ� เทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้บริโภค เป็นระยะเวลา 3 ปี
(2000-2002) พบว่า กลุม่ ทีบ่ ริโภคสารสกัดเมล็ดองุน่ เป็นระยะเวลาต่อเนือ่ ง
มีอตั ราการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก น้อยกว่ากลุม่ ทีไ่ ม่ได้บริโภค 41%2

เซลล์มะเร็ง เจริญเติบโตได้จากการได้รับสารอาหารจากกลุ่ม
หลอดเลือดฝอยที่หล่อเลี้ยงเซลล์มะเร็ง ขบวนการนี้เรียกว่า แองจิโอเจเนซีส
(Angiogenesis) มีงานวิจัยเซลล์มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ ในหลอดทดลอง พบว่า
สารสกัดเมล็ดองุ่นสามารถยับยั้งการสร้างกลุ่มหลอดเลือดฝอยที่ ไปเลี้ยง
เซลล์มะเร็ง โดยการยับยั้ง แฟคเตอร์การก่อตัวของหลอดเลือด คือ VEGF
(vascular endothelial growth factor) และ angiopoietin 1 (Ang1) เป็นการ
ตัดทางเดินอาหารที่ไปเลี้ยงเซลล์มะเร็ง3
งานวิจัยตีพิมพ์ ใน Journal of Pancreas ปี 2012 ระบุว่า สาร OPC
จากเมล็ดองุ่น ให้ผลยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งตับอ่อน โดยทำ�ให้
เกิดการเปลีย่ นแปลงของการแสดงออกของยีน ทีม่ ตี อ่ เมทริกซ์ เมทัลโลโปรตีเอส
(matrix metalloproteases)4 ให้ผลยับยั้งการสลายคอลลาเจนในเนื้อเยื่อ
ทำ�ให้หยุดการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งไปยังอวัยวะอื่นได้

ขมิ้นชัน (Turmeric) เป็นพืชสมุนไพรเก่าแก่ ในประเทศแถบเอเชีย
ใช้ส�ำ หรับปรุงรสอาหาร และแต่งสี งานวิจยั ในสัตว์ และในหลอดทดลองพบว่า
ขมิ้นชันมีสารออกฤทธิ์ชื่อ เคอร์คูมิน (Curcumin) เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ซึ่งมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งหลายชนิดในหลอดทดลอง และยับยั้งการ
เจริญเติบโต และการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งหลายชนิดในสัตว์ทดลอง
นอกจากผลวิจัยที่โดดเด่นการป้องกัน และบำ�บัดมะเร็งแล้ว เคอร์คูมิน
ยังถูกนำ�มาวิจยั ในโรคอืน่ ๆ เช่น ความจำ�เสือ่ มแบบอัลไซเมอร์ ข้ออักเสบ
แผลในกระเพาะอาหาร การลดระดับโคเลสเตอรอลในเลือด และทำ�ให้ผู้ที่
ได้รับการเปลี่ยนไตมีอาการดีขึ้น
นักวิจัยพบว่า สารสกัดขมิ้นชัน สามารถนำ�มาใช้บริโภค เพื่อป้องกัน
การเกิดเซลล์มะเร็ง และยับยั้งการเจริญเติบโตของมะเร็งหลายชนิด เช่น
มะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งช่องปาก มะเร็งลำ�ไส้ มะเร็งกระเพาะอาหาร
มะเร็งทรวงอก และมะเร็งผิวหนัง
นอกจากสารเคอร์คิวมินจะสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งในหลอดทดลอง
และในสัตว์ทดลองแล้ว ยังพบว่า สารเคอร์คิวมินในขมิ้นชันยังมีฤทธิ์ทำ�ให้
เนื้องอกหดตัวอีกด้วย สารเคอร์คิวมินสามารถถูกดูดซึมได้จากส่วน
ปลายของลำ�ไส้ใหญ่ และแทรกซึมเข้าไปในเนื้อเยื่อส่วนที่เป็นมะเร็งของ
ลำ�ไส้ใหญ่ ยับยั้งการเติบโตของเซลล์มะเร็งได้ ให้ผลดีกับการรักษามะเร็ง
ลำ�ไส้ใหญ่ และทวารหนัก
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