น้ำ�มันปลาชนิด EPA สูง

ในน้ำ�มันปลามีกรดไขมันโอเมก้า-3 มี 2 ชนิด คือ EPA ซึ่งมี
ความสำ�คัญในการระงับอาการอักเสบ และให้ผลดีตอ่ หัวใจ และ
หลอดเลือด และ DHA ซึ่งให้ผลดีต่อสมอง แม้ว่ากรดไขมัน
ทัง้ EPA และ DHA จะพบร่วมกัน และทำ�งานคล้ายคลึงกัน
ในธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์พบว่า กรดไขมันแต่ละชนิด
ก็ยงั มีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะของตัวเอง โดยที่ EPA ให้ผลระงับ
ขบวนการอักเสบ ทั้งแบบเรื้อรัง และเฉียบพลัน มีผลให้ลด
ความเจ็บปวดทีเ่ กิดจากอาการอักเสบ อย่างเช่น ข้ออักเสบ
ทั้งในผู้ป่วยข้อเสื่อม และผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง อย่างเช่น
เอสแอลอี (SLE) หรือข้ออักเสบรูมาตอยด์ และลดการ
อักเสบต่างๆ ทั่วร่างกาย รวมทั้งสิวอักเสบ และการอักเสบ
ของต่อมลูกหมาก

สารอาหารสำ�หรับ
ต่อมลูกหมาก
สิวอักเสบ และผมร่วง
ด้วยความปรารถนาดีจาก
นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร
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สารอาหารสำ�หรับต่อมลูกหมาก
สิวอักเสบ และผมร่วง
ไลโคปีน เป็นสารประกอบในกลุม่ แคโรทีนอยด์ มีสสี ม้ แดง

พบได้ทั่วไปในมะเขือเทศสุก ฝรั่ง แตงโม ส้ม มะละกอ แครอท
ส้มโอสีชมพู ฟักข้าว และในผักผลไม้สีแดงต่างๆ ร่างกาย
มนุษย์ ไม่สามารถสังเคราะห์ ไลโคปีนเองได้ ดังนั้นเราจึงต้อง
รับประทานไลโคปีนเข้าไปจากผักผลไม้ หรืออาหารเสริม
ไลโคปีนจะดูดซึมได้ดีขึ้น หากอาหารผ่านการให้ความร้อน
และเนื่องจากไลโคปีนละลายได้ในน้ำ�มัน จะดูดซึมได้ดีขึ้น ถ้า
รับประทานร่วมกับอาหารประเภทน้ำ�มัน

ไลโคปีนกับโรคหัวใจ และหลอดเลือด

ไลโคปีนมีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคหัวใจ
และหลอดเลือด และปรับสมดุลโคเลสเตอรอลได้ โดย
การลดปริมาณ LDL โคเลสเตอรอลลง และยังลด
C-Reactive Protein ซึ่งเป็นค่าที่บ่งถึงการอักเสบของ
หลอดเลือดได้ด้วย

ไลโคปีนกับต่อมลูกหมากอักเสบ
และการป้องกันมะเร็งต่อมลูกหมาก

ไลโคปีนมีงานวิจัยถึงการนำ�มาร่วมบำ�บัดมะเร็ง
ต่อมลูกหมาก และต่อมลูกหมากอักเสบ ในขนาดรับประทาน
เริม่ ตัง้ แต่ 10 มก./วัน การรับประทานไลโคปีนอย่างสม่�ำ เสมอ
ทำ�ให้ค่า PSA ลดลง ในอาสาสมัครที่มีค่า PSA สูงกว่า
ปกติ ซึ่งค่า PSA เป็นค่าที่ใช้ตรวจกรณีต่อมลูกหมากโต
หรือมีโอกาสเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก

ไลโคปีนกับผิวหนัง

ไลโคปีน และแคโรทีนอยด์
ชนิดอื่นๆ จากมะเขือเทศ มีฤทธิ์เป็น
สารป้องกันผิว จากการถูกทำ�ลายโดย
แสงแดด ป้องกันอาการผืน่ แพ้ผวิ หนัง
และเป็ น สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระที่ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง กว่ า ทั้ ง วิ ต ามิ น ซี
วิตามินอี และเบต้าแคโรทีน

ไลโคปีนกับการป้องกันมะเร็งชนิดอื่นๆ
ไลโคปีนกับสิวอักเสบ และผมร่วง
เนื่องจากฮอร์โมนเพศชายเฉพาะที่สูง

ไลโคปีนให้ผลยับยั้งเอนไซม์ชื่อ 5–Alpha Reductase ซึ่ง
ทำ�หน้าทีเ่ ปลีย่ นฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน เป็นไดไฮโดรเทสโทสเทอโรน
(DHT) ซึง่ ทำ�ให้ผมร่วงเป็นสิว และหน้ามัน ทำ�ให้การรับประทานไลโคปีน
ช่วยลดสิวอักเสบ และผมร่วงทีเ่ กิดจากฮอร์โมนเพศชายเฉพาะทีส่ งู ได้

นอกเหนือจากมะเร็งต่อมลูกหมากแล้ว ไลโคปีน
ยังมีงานวิจัยในผลของไลโคปีน ในการยับยั้งการแบ่งตัว
ของเซลล์มะเร็งชนิดอืน่ เช่น มะเร็งปอด และมะเร็งเต้านม
ซึง่ เป็นงานวิจยั ในจานเพาะเซลล์ ซึง่ ผลการยับยัง้ มะเร็งเต้านม
ของไลโคปีน มีประสิทธิภาพสูงกว่าทั้งเบต้า แคโรทีน และ
อัลฟา แคโรทีนมากนัก นอกจากนี้ ยังมีงานวิจัยการยับยั้ง
เนื้องอกที่เต้านมในหนูทดลอง ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอดใน
หนูทดลอง และยับยั้งมะเร็งทางเดินอาหารในหนูทดลอง
รวมทั้งมะเร็งตับอ่อน

