สารสกัดเมล็ดองุ่น
มัลเบอร์รี่

ผสม
สูตรอาหารเสริมที่โดดเด่น

ส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

สารสกัดเมล็ดองุ่น
มัลเบอร์รี่

ด้วยความปรารถนาดีจาก

ผสม
สูตรอาหารเสริมที่โดดเด่น

ส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวาน

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

References :

1. Giugliano, D. , Ceriello, A., Paolisso, G.(1996) Oxidative stress
and diabetic vascular complications. Diabetes Care 19: 257-67.
2. Vitseva, Olga; Varghese, Sonia; Chakrabarti, Subrata; Folts, John
D; Freedman, Jane E (2005). “Grape Seed and Skin Extracts
Inhibit Platelet Function and Release of Reactive Oxygen
Intermediates”. Journal of Cardiovascular Pharmacology 46 (4):
445–51.
3. Sarikaphuti, A., et al. Preventive effects of Morus alba L. anthocyanins
on diabetes in Zucker diabetic fatty rats , Experimental and Therapeu
tic Medicine 6: 689-695, 2013

ผู้นำ�นวัตกรรมสุขภาพ และความงาม
จัดจำ�หน่ายโดย : บริษัท ไทยธรรม อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
โครงการพรีเมี่ยม เพลส เลขที่ 21/281-284
ซ.นวลจันทร์ 50 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. 10230
โทร. 02-363-7699 แฟกซ์ 02-363-4422
www.thaidham.com

สนใจสอบถามปัญหาสุขภาพ และความงามที่
thaidhamallianze@hotmail.com

นูทราเฮอร์เบิ้ล

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

สูตรอาหารเสริมที่โดดเด่น
ส�ำหรับผู้ป่วยเบาหวาน
สารสกัดจากเมล็ดองุน่ มีสารสำ�คัญ ชือ่ OPC (Oligomeric

โรคเบาหวาน เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของตับอ่อน ซึ่ง

ไม่สามารถผลิตหรือหลั่งฮอร์โมนอินซูลินออกมาได้มากเพียงพอ จึง
มีผลทำ�ให้ระดับน้ำ�ตาลในเลือดสูงมากกว่าปกติ ทำ�ให้เลือดหนืดข้น
เลือดไหลเวียนไม่สะดวก โดยเฉพาะหลอดเลือดฝอยเล็กๆ ที่นำ�
เลือดไปหล่อเลี้ยงเซลล์ต่างๆ ของร่างกายจะมีปริมาณเลือดน้อย
ทำ�ให้เส้นประสาทที่หลอดเลือดเหล่านั้นหล่อเลี้ยงเสื่อมตามไปด้วย
ผู้ป่วยเบาหวานจึงมักมีอาการชาตามปลายมือ ปลายเท้า เมื่อผู้ป่วย
เบาหวาน มีระดับน้ำ�ตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆ จะทำ�ให้
หลอดเลือดทั่วร่างกาย แข็ง เปราะ หงิก งอ ทำ�ให้ผู้ป่วยเบาหวาน
เป็นผู้ป่วยที่มีอัตราเสี่ยงสูงสุดต่อภาวะเส้นเลือดในสมองตีบ หรือ
แตก รวมทั้งมีอัตราเสี่ยงสูงสุดต่อการเกิดภาวะไตวาย และนำ�
มาซึ่งโรคแทรกซ้อนอื่นๆ เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ
กระจกตาเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม และต้อกระจก

Proanthocyanidine) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตสิ �ำ คัญ ช่วยลดภาวะเลือดหนืด
ในผู้ป่วยเบาหวาน ทำ�ให้หลอดเลือดทั่วร่างกายแข็งแรงขึ้น และ
ยืดหยุน่ มากขึน้ ช่วยป้องกันภาวะแทรกซ้อนต่างๆ ของโรคเบาหวาน
ได้เป็นอย่างดี ไม่วา่ จะเป็น การป้องกันเส้นเลือดในสมองแตก โรคของ
หัวใจและหลอดเลือด โรคไต และภาวะความดันโลหิตสูงในเบาหวาน
นอกจากนี้ สาร OPC ยังช่วยลดระดับน้ำ�ตาลในเลือด สำ�หรับผู้ป่วย
เบาหวานทัง้ ประเภททีพ่ ง่ึ อินซูลนิ และประเภททีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ อินซูลนิ และ
ยังช่วยป้องกันการเกิดตาบอดในเบาหวาน เนือ่ งจากสาร OPC ช่วย
ฟืน้ ฟูผนังหลอดเลือด ยับยัง้ การรัว่ ซึม และฟืน้ ฟูสภาพกระจกตาทีเ่ สือ่ ม
ยับยัง้ ภาวะจอตาเสือ่ ม และต้อกระจกในผูป้ ว่ ยเบาหวาน

ผลมัลเบอร์ร่ี หรือผลลูกหม่อน เป็นผลไม้ทม่ี ฤี ทธิใ์ นทางยา และ

ถูกใส่ในตำ�รับยาจีนมากว่า 5,000 ปี ในผลมัลเบอร์รี่มีสารออกฤทธิ์
กลุ่มแอนโทไซยานิน (Anthocyanins) ชื่อ Cyanidin 3-rutinoside
และCyanidin 3-glucoside (C3G) ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ประสิทธิภาพสูง มีงานวิจัยทั้งในสัตว์ทดลอง และในมนุษย์ โดดเด่น
ในเรื่องการป้องกัน และการร่วมบำ�บัดจอประสาทตาเสื่อม ทำ�ให้
สายตามองเห็นในเวลากลางคืนดีขึ้น รวมทั้งโรคทางสายตา และ
การมองเห็นอื่นๆ เช่น ภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา ภาวะที่
ไม่สามารถมองในที่มีแสงสลัว หรือเวลากลางคืน ต้อหิน และ
ต้อกระจก และยังทำ�ให้หลอดเลือดแข็งแรง ป้องกันการรั่วซึมของ
หลอดเลือด ทำ�ให้อาการจอประสาทตาเสื่อมดีขึ้น

C3G จากผลลูกหม่อน มีงานวิจัยลดน้ำ�ตาลในเลือดในสัตว์ทดลอง
และในมนุษย์ โดยมีกลไกทำ�ให้เซลล์ร่างกายไวต่ออินซูลินมากขึ้น โดย
ที่ตับอ่อนไม่ได้ทำ�งานหนักขึ้น และมีผลงานวิจัยการกระตุ้นการฟื้นตัว
ของเซลล์ตับอ่อนในหนูที่เป็นเบาหวานประเภทที่ 2 คือ
เบาหวานที่ไม่ได้เกิดจากพันธุกรรม แต่เกิดจากพฤติกรรมการ
รับประทานอาหาร และการขาดการออกกำ�ลังกาย นอกจากนี้ ยังมีฤทธิ์
ทำ�ให้ผนังหลอดเลือดแข็งแรง และยืดหยุ่นมากขึ้น
สาร C3G จากผลหม่อนยังมีฤทธิ์ต้านมะเร็ง โดยการกระตุ้นการ
ฆ่าตัวตาย (Apoptosis) ของเซลล์มะเร็งหลายชนิด และยังป้องกัน
การเกิดเบต้า อะมิลอยด์ พลัค (Beta Amyloid Plague) ในสมอง
สาเหตุสำ�คัญของโรคอัลไซเมอร์ ซึ่งพบมากในผู้ป่วยเบาหวานอีกด้วย

