เพิ่มปริมาณเม็ดเลือดขาว CD4 และ CD8
นักวิทยาศาสตร์พบว่า ในโคลอสตรุม้ มีปริมาณเซลล์เม็ดเลือดขาว
(Leukocytes) มากกว่า 1 ล้านเซลล์ / 1 มิลลิลิตร ลิวโคไซด์
(Leukocytes) เป็นเม็ดเลือดขาวที่ทำ�หน้าที่หลักในการต่อต้าน
เชื้อไวรัส ซึ่งเม็ดเลือดขาวชนิดนี้จะแบ่งออกเป็นชนิดย่อย 3 ชนิด
ได้แก่ B cell คอยทำ�หน้าที่สร้างแอนติบอดี (Antibody) ซึง่ เป็น
สารทีท่ �ำ หน้าทีจ่ บั กับเชือ้ โรค T cell คอยทำ�หน้าทีก่ �ำ จัดเชือ้ โรค โดย
ระบบการกระตุน้ เซลล์ (Cell-mediated immunity) และ Natural
killer cell (หรือ NK cell) คอยทำ�หน้าที่กำ�จัดเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัส
และเซลล์มะเร็งโดยวิธกี ารกระตุน้ เซลล์ (คล้ายกับ T cell) งานวิจยั
การรับประทานโคลอสตรุม้ ยังพบว่า ทำ�ให้ปริมาณเม็ดเลือดขาว CD4
และ CD8 เพิม่ ขึน้ ซึง่ CD4 ทำ�หน้าทีค่ วบคุมและต่อสูก้ บั เชือ้ โรค
และมีบทบาทในการสร้างสารภูมคิ มุ้ กันให้รา่ งกายเพือ่ ต่อสูก้ บั เชือ้ โรค
ส่วน CD8 ทำ�หน้าที่ทำ�ลายเซลล์ที่มีความผิดปกติ หรือติดเชื้อ
จุลชีพ รวมทั้งเซลล์มะเร็ง
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2016; Manikant & Sudhir,
2014; Uruakpa et al., 2002)
เพราะมีสารในกลุ่มอิมมูโนโกลบูลิน
(Immunoglobulin หรือ Ig) ซึ่งทําหน้าที่
เกี่ยวกับภูมิต้านทานของร่างกาย Ig มี 5 ชนิด คือ
IgG, IgA, IgM, IgD, และ IgE ซึ่ง IgG จะมีปริมาณมากที่สุด
ในร่างกาย ทำ�ให้โคลอสตรุ้มได้รับการวิจัยถึงประโยชน์ในการป้องกัน
หรือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายได้ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลว่า ใน
โคลอสตรุ้มยังประกอบไปด้วยโกรท แฟคเตอร์ (Insulin Like Growth
Factor) ซึ่งเป็นรูปแบบของโกรท ฮอร์โมนที่ร่างกายนำ�ไปใช้ได้เลย
โคลอสตรุ้ม มีสารอาหารสำ�คัญที่จำ�เป็นต่อการ
เจริญเติบโต สร้างภูมิคุ้มกัน และซ่อมแซมร่างกาย
Hardy (2000) กล่าวว่า โคลอสตรุม
้ คือ อาหารเดีย
่ ว
ทีส
่ �ำ คัญทีส
่ ด
ุ ในโลก เนือ
่ งจากคุณค่าของสารอาหาร
ที่รวมอยู่ในน้ำ�นมแรก เพื่อการเจริญเติบโต และ
รอดชีวิตของทารก

งานวิจัยโคลอสตรุ้ม

โคลอสตรุ้ม (Colostrum)
หรือน้ำ�นมเหลือง (Fresh Milk) คือน้ำ�นมที่มีการหลั่งออกมาจาก
แม่วัวหลังจากการคลอดลูกประมาณ 72 ชั่วโมง นักวิทยาศาสตร์
เรียกโคลอสตรุ้มว่า “ของเหลวทองคำ�” หรือ Liquid Gold หรือ
เรียกว่า “นมสร้างภูมิ” หรือ Immune Milk (Chaudhary et al.,

กระตุ้นภูมิต้านทาน
โคลอสตรุม้ ประกอบด้วยสารในกลุม่ อิมมูโนโกลบูลนิ (Immunoglobulin
หรือ Ig) ทั้ง 5 ชนิด ได้แก่ IgG, IgA, IgM, IgD, และ IgE ซึ่ง IgG
จะมีปริมาณมากที่สุด คิดเป็น 85% ของ Ig ทั้งหมด IgG เป็น
ภูมิคุ้มกันที่ร่างกายสร้างขึ้นเพื่อต่อต้านสิ่งแปลกปลอม ภูมิคุ้มกันนี้จะ
จดจำ�แอนติเจน (Antigen) หรือสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายได้้ เมื่อ
เกิดการติดเชือ้ IgG จะต่อสูก้ บั สิง่ แปลกปลอม โดยการกระตุน้ ให้เซลล์
เม็ดเลือดขาวชนิดลิมโฟไซต์ (Iymphocyte) สร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น
หน้าที่หลักของ IgG คือ การทำ�ลายเชื้อโรค ทั้งแบคทีเรีย เชื้อรา
เชือ้ ไวรัส รวมทัง้ สารพิษ แบบเฉพาะเจาะจงต่อชนิดของสิง่ แปลกปลอม
ที่ร่างกายเคยได้รับ ก่อนที่จะมีการผลิตวัคซีนชนิดใดๆ ขึ้นมาในโลก
โคลอสตรุม้ คือ วัคซีนทีส่ ร้างภูมคิ มุ้ กันโดยธรรมชาติจากแม่สลู่ กู (Sarkar
et al., 2015) สำ�หรับต่อต้านเชื้อโรค สารพิษ และสิ่งแปลกปลอม
ทุกชนิด

โกรท แฟคเตอร์
โกรท แฟคเตอร์ที่มีอยู่ในโคลอสตรุ้มมีหลายชนิด ชนิดสำ�คัญคือ
ไอจีเอฟ-วัน (IGF-1) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ร่างกายนำ�ไปใช้ได้เลยของ
โกรท ฮอร์โมน ทำ�หน้าทีค่ วบคุมการแบ่งเซลล์ ซ่อมแซมส่วนทีส่ กึ หรอ
และการสร้างกล้ามเนือ้ ทำ�ให้กระดูกซ่อมตัวเองได้เร็วขึน้ ซ่อมระบบ
ประสาท และสมอง ซ่อมแซมระบบทางเดินอาหาร ทำ�ให้รา่ งกายใช้
น้�ำ ตาลได้ดขี น้ึ และลดความเสีย่ งของการเป็นเบาหวานประเภทที่ 2
รวมทัง้ ช่วยในการลดน้�ำ หนัก นอกจาก IGF-1 แล้ว ในโคลอสตรุม้
ยังมีโกรท แฟคเตอร์อีกหลายชนิด อย่างเช่น ไฟโบรบลาสต์ โกรท
แฟคเตอร์ (Fibroblast growth factor (FGF)) ทีช่ ว่ ยในการกระตุน้
เซลล์ไฟโบรบลาสต์ให้ผลิตเส้นใยคอลลาเจน และอิลาสทิน ช่วยให้
ผิวสวยเต่งตึง ทำ�ให้แผลหายเร็วขึ้น ช่วยการซ่อมแซมกระดูก
และช่วยให้กระดูกแข็งแรง (Molloy et al., 2003)
แลคโตเฟอร์ริน สาระสำ�คัญในการต้านมะเร็ง
ในโคลอสตรุม้ ยังมีสารแลคโตเฟอร์รนิ (Lactoferrin (LF)) ซึง่ มีบทบาท
สำ�คัญในการต้านมะเร็ง และการร่วมบำ�บัดมะเร็ง แลคโตเฟอร์รนิ
เป็นสารทีม่ ฤี ทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระสูงมาก นอกจากนี้ยังออกฤทธิ์ต้าน
การอักเสบ และต้านการติดเชือ้ โรค นอกจากนีย้ งั ทำ�หน้าทีค่ วบคุม
ระบบภูมติ า้ นทานได้อย่างยอดเยีย่ ม ทัง้ ยังกระตุน้ การสร้างกลูตา้ ไธโอน
และกระตุน้ การฆ่าตัวตาย (Apoptosis) ของเซลล์มะเร็ง และยังผ่าน
เยือ่ หุม้ สมองได้ ทำ�ให้นกั วิทยาศาสตร์สนใจในการนำ�แลคโตเฟอร์รนิ
มาเป็นสารนำ�พายาฆ่าเซลล์มะเร็ง เข้าไปในสมอง และไขสันหลัง
และนำ�มาใช้รกั ษาร่วมกับการให้เคมีบ�ำ บัด และการฉายแสงในผูป้ ว่ ย
มะเร็ง เพือ่ ให้ผลของการให้เคมีบ�ำ บัดและการฉายแสงมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ทำ�ให้ลดปริมาณการให้เคมีบำ�บัดและฉายแสงลงได้

