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บทคัดย่อ
กระเทียมดาได้มาจากกระเทียมสด (Allium sativum L.) ที่ผา่ นการหมัก
ในระยะเวลาหนึ่งด้วยอุณ หภูมิสูง (60-90องศาเซลเซี ยส) และความชื ้น สูง
(ร้อ ยละ 80-90%) ภายใต้ก ารควบคุม เมื่ อ น ามาเที ย บกั บ กระเที ย มสด
กระเทียมดาไม่ให้รสชาติฉนุ แรงเนื่องจากปริมาณสารอัลลิซินที่ลดลง
การออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่สงู ขึน้ ของกระเทียมดาเมื่อเที ยบกับกระเที ยมสดเกิ ด
จากความเปลี่ยนแปลงของคุณสมบัติท างเคมีฟิสิกส์ มีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
ข้อค้นพบพืน้ ฐานของกระเทียมดา อย่างเช่นการผลิต การออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
และการนาไปใช้ ผลิตภัณฑ์กระเทียมดาหลากหลายรูปแบบมีจาหน่ายในตลาด
โดยมีปริมาณการขายพอสมควร บทความนีไ้ ด้สรุปความรูใ้ นปัจจุบนั เกี่ยวกับการ
เปลี่ ย นแปลงขององค์ป ระกอบ การออกฤทธิ์ท างชี ว ภาพ การผลิต และการ
ประยุกต์ใช้กระเที ยมดา รวมทั้งความเป็ นไปได้ในการนาไปใช้ เป็ น ผลิตภัณ ฑ์
อาหารเพื่อสุขภาพในอนาคต
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1. บทนำ
กระเที ย มด าคื อ กระเที ย มสด (Allium sativum L.) ที่ ผ่า นการหมัก ในระยะเวลาหนึ่ ง ด้ว ยอุณ หภูมิสูง และ
ความชืน้ สูง ภายใต้การควบคุม กระบวนการนีเ้ ปลี่ยนกลีบกระเทียมให้มีสีเข้ม ให้รสชาติหวาน และเปลี่ยนความเหนียวข้น
ให้หนึบและเหมือนเยลลี่ (Figure 1). ระยะเวลาที่ใช้ในการหมักแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรม การผลิตและวัตถุประสงค์
การใช้งาน [1]
ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานของการใช้กระเทียมในอาหาร และแม้จะมีการศึกษาเกี่ยวกับการสูดดมกระเทียมอย่าง
เข้ม ข้น และยาวนานจ านวนน้อ ยแต่ก ารศึก ษาดัง กล่า วก็ ไ ม่ไ ด้แ สดงให้เ ห็ น ว่า กระเที ย มให้ผ ลเสี ย ในทางชี ว วิ ท ยา
แหล่งกาเนิดที่ชดั เจนของกระเทียมดาไม่เป็ นที่ทราบแน่ชัดและมีความขัดแย้งกัน อย่างไรก็ตาม กระเทียมดาถูกบริโภคใน
เกาหลีใต้ ญี่ ปนุ่ และประเทศไทยนับศตวรรษ และเข้าสู่ไต้หวันและประเทศอื่นๆ เมื่อประมาณสิบปี ที่ผ่านมา ในช่วงสอง
สามปี ที่ผ่านมา พ่อครัวร้านอาหารชัน้ สูงทาให้กระเทียมดาเป็ นที่น่าสนใจโดยใช้มนั ปรุงรสไก่ ปลา ซุป และข้าวริซอตโต
[2]
เมื่อเทียบกับกระเทียมสด กระเทียมดาไม่ให้รสรุนแรงอันไม่พงึ ประสงค์เนื่องมาจากการลดลงของสารอัลลิซิน ซึ่ง
ถูกเปลี่ยนเป็ นสารประกอบต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่นสารแอลคาลอยด์และฟลาโวนอยด์ระหว่างกระบวนการบ่ม [1].
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัตทิ างเคมีฟิสิกส์นี่เองที่เป็ นเหตุผลสาคัญของการออกฤทธิท์ างชีวภาพที่เพิ่มขึน้ ของกระเทียมดา
เมื่อเทียบกับกระเทียมสด นอกเหนือจากการบริโภคในชีวิตประจาวัน การศึกษาหลายชิน้ รายงานว่าสารสกัดกระเทียมดา
แสดงให้เห็นถึงหน้าที่ต่างๆ เช่น มีผลในการต้านอนุมลู อิสระ ต้านภูมิแพ้ ต้านเบาหวาน ต้านการอักเสบและต้านการก่อ
มะเร็ง [3-7] ในปี 1990, โครงการ Designer Foods Program ได้จดั ให้กระเทียมเป็ นอันดับหนึ่งในการต่อ สู้
กับมะเร็ง [8] แม้ว่าโครงการนี จ้ ะไม่มีอีก แล้ว แต่นักวิทยาศาสตร์ยังคงเสาะหาองค์ประกบที่ออกฤทธิ์ทางชีวภาพของ
อาหารประเภทต่างๆ อยู่
จุดสนใจของการศึกษาชิน้ นีค้ ือเพื่อสรุปความรูป้ ั จจุบนั เกี่ยวกับ การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบ การออกฤทธิท์ าง
ชีวภาพ การผลิต และการประยุกต์ใช้กระเทียมดา รวมทัง้ เพื่อเสนอความเป็ นไปได้ในการใช้กระเทียมดาเป็ นอาหารเพื่อ
สุขภาพในอนาคต

2. ส่วนประกอบด้ำนโภชนำกำรของกระเทียม
การออกฤทธิท์ างชีวภาพที่เพิม่ ขึน้ ของกระเทียมดาเมื่อเทียบกับกระเทียมสดเกิดขึน้ จากการเปลี่ยนองค์ประกอบ
ทางเคมีฟิสิกส์ระหว่างกระบวนการหมัก ในส่วนต่อ ไปนี ้ จะเป็ นการสรุ ปการเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบระหว่ า ง
กระเทียมสดและกระเทียมดา
2.1. กำรเปรียบเทียบองค์ประกอบระหว่ำงกระเทียมสดและกระเทียมดำ
กระเทียมสดประกอบด้วยนา้ ประมาณร้อยละ 63 คาร์โบไฮเดรต (ฟรุกแตน) ร้อยละ 28 สารประกอบกามะถิน
อินทรีย์ (organosulfur) ร้อยละ 2.3 โปรตีน (เอนไซม์อลั ลิเนส) ร้อยละ 2 กรดอะมิโนอิสระ(อาร์จีนีน) ร้อยละ 1.2 และไฟ
เบอร์ ร้อยละ 1.5 [9] กระเทียมสดทีไม่ผ่านกระบวนการยัง มีปริมาณ -glutamylcysteines สูงอีกด้วย [10 สารประกอบ
เหล่านีส้ ามารถไฮโดรไลซ์และออกซิไดซ์เพื่อสร้างสารอัลลิอิน (alliin) ซึ่งจะเพิ่มขึน้ ตามธรรมชาติระหว่างการเก็บรักษา
กระเทียมในอุณภูมทิ ี่เย็น หลังจากผ่านกระบวนการ อย่างเช่น การตัด บด เคีย้ วหรือขจัดนา้ ออก สาร alliinase จะสลายตัว
อย่างรวดเร็วให้ cytotoxic cysteine sulfoxides (อัลลิอิน) เพื่อสร้างสารจาพวก alkyl alkane-thiosulfinates ที่เป็ นพิษต่อ
เซลล์และให้กลิ่น อย่างเช่น อัลลิซิน (allicin) [11]. อัลลิซินเป็ นสารที่ ก่อ ให้เกิดกลิ่นและรสชาติอันเป็ นเอกลักษณ์ของ
กระเทียม อัลลิซินและสารไธโอซัลฟิ เนทอื่นๆ จะแตกตัวเป็ นสารประกอบอื่นทันที อย่างเช่น ไดแอลลิลซัลไฟด์ (diallyl
sulfide) ไดแอลลิลไดซัลไฟด์ (diallyl disulfide) และ ไดแอลลิลไทรซัลไฟด์ (diallyl trisulfide) ไดธิอิน (dithiins) และอะโฮ
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อิน (ajoene) [11,12] ขณะเดียวกัน  -glutamylcysteines จะถูกเปลี่ยนเป็ น SAC ผ่านวิถีการทาลายที่ไม่ใช่วิถีอลั ลิอินอัลลิซิน [13] SAC มีส่วนช่วยในด้านคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของกระเทียม อย่างเช่นการออกฤทธิ์ตา้ นเบาหวาน ต้าน
อนุมลู อิสระ และต้านการอักเสบ [14-16]

สาหรับกระเทียมดา ในระหว่างกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน สารประกอบทางเคมีบางอย่างจากกระเทียม

ดาถูกเปลี่ยนเป็ นสารประกอบ Amadori/Heyns ซึ่งเป็ นระบบที่เกิดสารประกอบที่สาคัญของปฏิกิริยาเมลลาร์ด
(Maillard reaction) [1] Tสารประกอบทางเคมีของกระเทียมดาที่ผ่านการบ่มมีความซับซ้อน และคุณภาพของ

รูปที่ 1 - กระเทียมดำ (A)กระเทียมที่อยู่ระหว่ำงกระบวนกำรหมัก (จำกซ้ำยไปขวำ) (B) กลีบของกระเทียมดำ

ผลิตภัณฑ์ขนึ ้ อยู่กับกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตามกระเทียมดาประกอบด้วยสารประกอบที่ ออกฤทธิ์ได้อย่างเช่น SAC
มากกว่ากระเทียมสด
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ปริมาณของสารประกอบเคมีของกระเทียมดาขึน้ อยู่กบั สภาวะระหว่างกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน นักวิจยั
บางคนรายงานว่า องค์ป ระกอบที่ มี คุณ ค่า หลายอย่ า งภายในกระเที ย มด าที่ ต่อ ต้า น โรคต่า งๆ นั้น เพิ่ม ขึน้ ระหว่า ง
กระบวนการบ่ม โดยเฉพาะสารโพลีฟีนอล ฟลาโวนอยด์และสารสื่อกลางบางตัวของปฏิกิรยิ าเมลลาร์ดซึ่งเป็ นที่รูจ้ กั กันว่า
เป็ นตัวกระทาการต้านอนุมลู อิสระ [13,17] นอกจากนี ้ การออกฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระของกระเทียมยังแตกต่างกันออกไป
ตามภูมภิ าคต่างๆ [18] แต่อย่างไรก็ตาม กระเทียมดาแสดงให้เห็นว่ามีการออกฤทธิ์ทางชีวภาพ อย่างเช่นคุณสมบัตใิ นการ
ต้านอนุมลู อิสระ มากกว่ากระเทียมสด [19]
การศึกษาหลายชิน้ รายงานว่า นา้ ตาลที่ละลายในนา้ กรดอะมิโน สารประกอบโพลีฟีนอลทัง้ หมดและฟลาโว
นอยด์ เพิม่ ขึน้ หรือลดลงระหว่างกระบวนการแปรรูปด้วยความร้อน (Table 1) [13,20,21] สารประกอบ Amadori 3 ชนิด
และ Heyns 3 ชนิด ในกระเทียมดาเพิม่ ขึน้ อย่างมีนยั สาคัญถึง 40-100 เท่ามากกว่าที่มีอยู่ในกระเทียมสด ในทางตรงกัน
ข้าม จากกระบวนการบ่มเพื่อเปลี่ยนกระเทียมสดเป็ นกระเทียมดา ปริมาณของฟรุกแตนลดลงด้วยพร้อมกัน เนื่องมาจาก
ว่าฟรุ กโตสและกลูโคสพร้อ มด้วยกรดอะมิโนบางตัวมีบทบาทสาคัญ ในปฏิ กิริยาเมลลาร์ด ที่ เกิดขึน้ ในการแปรสภาพ
กระเทียม
3. กำรแปรสภำพกระเทียมดำ
3.1. ผลของอุณหภูมิในกำรบ่มต่อคุณภำพของกระเทียมดำ
เป็ นที่รูก้ ันดีว่าระยะเวลาในการบ่มกระเทียมจะสัน้ กว่าในอุณหภูมิที่สงู กว่า [22] ในกรณี ของการบ่มที่อุณหภูมิ
70 องศาเซลเซียสนัน้ ความเร็วของการบ่มจะเร็วเป็ นสองเท่าของอุณหภูมิ 60องศาเซลเซียส [23]. ในส่วนของการประเมิน
ทางประสาทสัมผัสนัน้ คุณภาพของกระเทียมดาจะดีกว่าและสีดามีความสม่าเสมอมากกว่าที่อุณหภูมิระหว่าง 70 และ
80องศาเซลเซียส [23] แม้วา่ การผลิตกระเทียมดาจะทาได้เร็วกว่าที่ 90องศาเซลเซียส แต่รสชาติที่ได้จะไม่ดีนกั นั่นคือจะ
ขมและเปรีย้ ว [23] ในการบ่มที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส สีของกระเทียมจะไม่ดาสนิท ดังนัน้ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส
จึงไม่ใช่สภาวะที่ดีที่สดุ สาหรับกระบวนการบ่ม
เมื่อปริมาณความชืน้ ของกระเทียมถึง 400-500 กรัม/กก. กระเทียมดาเหมาะแก่การรับประทานเนื่องจากมีความ
นิ่มและยื ดหยุ่น หากปริมาณความชื น้ อยู่ที่ประมาณ 350-400กรัม/กก. กระเที ยมดาจะแห้งกว่าและความยื ดหยุ่นจะ
น้อยลง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อความชืน้ ลดลงต่ากว่า 350 กรัม/กก. กระเทียมดาจะแข็งเกินกว่าจะรับประทานได้ [23]
นอกจากนี ้ ความเร็วในการบ่มกระเที ยมสดให้เป็ นกระเที ยมดาจะช้าอย่างเห็นได้ชัดเมื่อ แปรรู ปที่ อุณ หภูมิ 60 องศา
เซลเซียส และแม้ว่า การแปรสภาพจะเป็ นไปอย่างราบรื่นที่อุณหภูมิ 80 และ 90องศาเซลเซียส แต่เป็ นการยากที่จะหา
สภาวะที่ดีพอ อันเนื่องมาจากปริมาณสารฟี นอลและปริมาณนา้ ตาลรีดวิ ซ์ที่ไม่แน่นอน [23]
ปริมาณนา้ ตาลรีดวิ ซ์ถือว่าเป็ นปัจจัยสาคัญระหว่างกระบวนการบ่ม ทัง้ นีน้ า้ ตาลและกรดอะมิโนบางชนิดจ าเป็ น
สาหรับปฏิ กิริยาเมลลาร์ด [24] ปริมาณนา้ ตาลรีดิวซ์จะค่อยๆ เพิ่มขึน้ ที่ อุณ หภูมิ 60 และ 70 องศาเซลเซียส ระหว่าง
กระบวนการ ซึ่งหมายความว่าที่อุณหภูมิดงั กล่าวอัตราการก่อรูปของปริมาณนา้ ตาลรีดิวซ์ จะเร็วกว่าอัตราการใช้ แม้ว่า
ปริมาณของนา้ ตาลรีดิวซ์จะเพิ่มขึน้ ที่อุณหภูมสิ งู แต่ในการแปรสภาพที่อณ
ุ หภูมิ 80 และ 90 องศาเซลเซียส กระเทียมดา
ไม่มีกลิน่ รสที่หวานพอเหมาะเนื่องมาจากการใช้นา้ ตาลรีดวิ ซ์ในปริมาณที่มากในสภาวะอุณหภูมทิ ี่สงู [23] นอกจากนี ้ การ
ลดลงของกรดอะมิโนยังถูกเร่งวึง่ เป็ นไปตามความก้าวหน้าของปฏิกิรยิ าเมลลาร์ด [23]
สารประกอบต้านอนุมูลอิสระที่ สาคัญ ตัวหนึ่งในกระเที ยมดาคือ 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF) ซึ่ง เป็ น
ผลผลิตขัน้ กลางที่สาคัญในปฏิกิรยิ าเมลลาร์ดด้วย [23] ไม่วา่ อุณหภูมจิ ะเป็ นเท่าใด ปริมาณของสาร 5-HMF จะเพิม่ ขึน้ ระ
หว่ากระบวนการบ่ม อย่างไรก็ตาม ในกรณีของการแปรสภาพที่อณ
ุ หภูมิ 60 องศาเซลเซียส ปริมาณสาร5-HMF เพิม่ ขึน้ ช้า
มากระหว่างกระบวนการทัง้ หมด
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ตำรำงที่ 1 – กำรเปรียบเทียบองค์ประกอบของกระเทียมดำและกระเทียมสด
องค์ประกอบของกระเทียมดำเมื่อ ควำมเข้มข้นดั้งเดิม
เทียบกับกระเทียมสด
นา้ ตาลที่ละลายนา้ ได้
เพิม่ ขึน้ 1.88-7.91-เท่า [1]
450 มก/กรัม
Polyphenol
เพิม่ ขึน้ 4.19-เท่า [13]
13.91 มก GAE/กรัม
Flavonoid
เพิม่ ขึน้ 4.77-เท่า [13]
3.22 มก RE/กรัม
Amadori & Heyns
เพิม่ ขึน้ 40-100-เท่า [1]
10 ไมโครกรัม/กรัม
Fructan
ลดลง 0.15-0.01-เท่า [1]
580 มก/กรัม
Leucine
เพิม่ ขึน้ 1.06-เท่า [13]
58.62 มก/100 กรัม
Isoleucine
เพิม่ ขึน้ 1.67-เท่า [13]
50.04 มก/100 กรัม
Cysteine
ลดลง 0.58-เท่า [13]
81.06 มก/100 กรัม
Phenylalanine
เพิม่ ขึน้ 2.43-เท่า [13]
55.64 มก/100 กรัม
Tyrosine
ลดลง 0.18-เท่า [13]
449.95 มก/100 กรัม
GAE = ค่าเทียบเท่ากับกรดแกลลิค (gallic acid equivalents); RE = ค่าเทียบเท่าสารรูตนิ (rutin equivalents)
3.2. ผลของสภำวะในกำรบ่มต่อคุณภำพของกระเทียมดำ
ดังที่ ได้กล่าวมาแล้ว คุณ ภาพของกระเที ยมดาอันได้แก่ การออกฤทธิ์ทางชี วภาพและเนื อ้ สัมผัสนั้นขึน้ อยู่กับ
อุณหภูมิระหว่างการแปรสภาพด้วยความร้อน อย่างไรก็ตาม จากการค้นพบของ Jung และคณะ [25] กระเทียมดา
หมักแสดงการออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประสิทธิภาพมากกว่ากระเทียมดาบ่ม ซึ่งในส่วนต่อไปนีจ้ ะเป็ นการสรุปถึงคุณภาพ
ของกระเทียมดาหมักและศักยภาพในการต้านโรคต่างๆ
การออกฤทธิ์ที่ดีขึน้ ในการต้านอนุมูลอิสระจะช่ วยป้องกันโรคเบาหวานและอาการแทรกซ้อ นอื่นๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ [26,27] การออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกระเทียมอย่างเช่นการออกฤทธิ์ในการต้านอนุมลู อิสระและผลใน
การลดนา้ ตาลในเลือดเป็ นที่รูก้ นั ดีอยู่แล้ว และการออกฤทธิใ์ นการต้านอนุมลู อิสระของกระเทียมสามารถเพิ่มขึน้ ได้โดยนา
กระเทียมไปผ่านกระบวนการ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผา่ นมา Hien-Trung และคณะ [28] ค้นพบว่าการออกฤทธิท์ างชีวภาพ
ของโสมสามารถเพิม่ ขึน้ โดยการหมักโดยยีสต์ พวกเขาจึงตัง้ สมมติฐานว่าการออกฤทธิท์ างชีวภาพของกระเทียมดาอาจจะ
เพิม่ ขึน้ ได้ดว้ ยการหมักยีสต์เช่นเดียวกัน
จากการศึกษาของ Jung ยังและคณะ [25] กระเทียมดาที่ผา่ นการหมักโดยยีสต์แสดงการออกฤทธิท์ างชีวภาพได้
ดีกว่ากระเทียมดาบ่มในการต้านกลุ่มอาการ อย่างเช่ น โรคอ้วน ภาวะไขมันในเลือดสูง ตัวอย่างเช่น หนูที่ได้รบั กระเทียม
หมักยีสต์แสดงออกว่ามีนา้ หนักตัว นา้ หนักไขมันรอบรังไข่ เส้นผ่าศูนย์กลางเซลล์ไขมัน ความหนาของแผ่นไขมันช่องท้อง
สะสม คอเลสเตอรอลรวมในเซรั่ม ไตรกลีเซอไรด์ ระดับลิโพโปรตีนความหนาแน่นต่า (LDL) ระดับลิโพโปรตีนความ
หนาแน่นสูง (HDL) เอนไซม์ aspartate transaminase (AST) เอนไซม์ alanine transaminase (ALT) ไขมันสะสมในตับ
ภาวะเซล์ตับโต ระดับไนโตรเจนในรู ปของยูเรียในเลือด (BUN) และจ านวนหลอดไตที่ ผิดปกติดีกว่าเมื่อเที ยบกับกลุ่ม
ควบคุมที่ได้รบั อาหารไขมันสูง นอกจากนี ้ กระเทียมดาหมัก 400 มก/กก. และ 200 มก/กก. ยังให้ผลดีกว่ากระเทียมดาบ่ม
400 มก/กก. อย่างมีนยั สาคัญ กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ กระเทียมดาหมักมีการออกฤทธิท์ างชีวภาพในการต้านโรคอ้ว นจาก
อาหารไขมันสูง ภาวะไขมันในเลือดสูง โรคไต และโรคตับอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากระเทียมดาบ่ม [25] ดังนัน้ จึง
สามารถเพิ่มการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของกระเทียมดาได้ดว้ ยการหมักยีสต์ และกระเทียมดาหมักยีสต์นีอ้ าจมีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะกว่าในการแก้โรคเบาหวานและอาการแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง ด้วยเหตุผลที่วา่ มานี ้ สารประกอบของกระเทียมดาหมัก
อาจจะแตกต่างจากกระเทียมดาบ่ม แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการตรวจสอบความแตกต่างของสารประกอบในกระเที ยมดา
บ่มและกระเทียมดาหมัก จึงควรต้องมีการวิเคราะห์สารประกอบดังกล่าวต่อไป
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กล่าวโดยสรุป ระยะเวลาในการบ่มกระเทียมดาจะสัน้ กว่าในอุณหภูมิที่สงู อย่างไรก็ตามการควบคุมปริมาณ
สารประกอบบางตัวอาจทาได้ยากที่อุณหภูมิสงู เนื่องจากส่วนประกอบจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วระหว่างกระบวนการ
บ่ม จากผลการทดสอบที่กล่าวมาก่อนหน้านี ้ อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียสถือว่าเป็ นสภาวะที่ดีที่สดุ ในการแปรรูปกระเทียม
แต่กระนัน้ ก็ตาม คุณภาพของกระเทียมดาไม่มีผลจากอุณหภูมเิ พียงอย่างเดียว แต่ยงั รวมถึงปัจจัยอื่นๆ อย่างเช่นความชืน้
และการหมักด้วย[23,25] ฉะนัน้ จึงต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไป
4. กำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพของกระเทียมดำ
กระเทียมถูกใช้เพิม่ รสชาติให้แก่อาหาร โดยเฉพาะในประเทศแถบเอเชีย และมีคณ
ุ ประโยชน์ตอ่ สุขภาพมากมาย
[29] อย่างไรก็ตาม รสชาติและกลิน่ ที่ฉนุ แรงของกระเทียมสดเป็ นสิง่ ที่ทาให้ค นส่วนใหญ่ชื่นชอบกระเทียมได้ยาก [30]
ดังนัน้ จึงมีการพัฒนากระเทียมในสูตรต่างๆ ขึน้ มา กระเที ยมดาบ่มเป็ นกระเทียมประเภทที่ ไม่มีกลิ่น ผลิตโดยการหมัก
กระเทียมสดทัง้ หัวที่อณ
ุ หภูมสิ งู และความชืน้ สูงภายใต้การควบคุม [4,31] ตารางที่2 สรุปข้ให้เห็นอค้นพบล่าสุดของการ
ออกฤทธิท์ างชีวภาพของกระเทียมดา
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ตำรำงที่ 2 -กำรออกฤทธิ์ทำงชีวภำพของกระเทียมดำ
ฤทธิ์ทำงชีววิทยำ ผลทำงชีววิทยำ
ฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระ  อนุ มูล อิ ส ระ (จกการทดสอบ trolox equivalent antioxidant capacity [TEAC], EDA,
DPPH, และ ABTS) ในห้องทดลอง
 SOD-like activity ในห้องทดลอง
 ระดับของ TBARS ในหนู
 SOD, GSH-Px, and CAT activity
ฤทธิต์ า้ นมะเร็ง
 Apoptosis ในเซลล์ human leukemic U937 s
 พิษต่อเซลล์มะเร็งในเซลล์ carcinoma A549 (มะเร็งปอด) MCF-7 (มะเร็งเต้านม) AGS
(มะเร็งกระเพาะอาหาร) และ HepG2 (มะเร็งตับ)
 ปริมาตรและนา้ หนักของเซลล์มะเร็งในกระเพาะอาหาร T SGC-7901 ในมนุษย์
 Apoptosis และการหยุดวงจรชีวติ ของเซลล์มะเร็งลาไส้ใหญ่ HT29
ฤทธิต์ า้ นโรคอ้วน
 นา้ หนักตัว นา้ หนักไขมันในช่องท้อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเซลล์ไขมันในช่องท้อ ง

เอกสำรอ้ำงอิง
[3,19,25,32,3436]

[4,35-37]

[5,25]

และความหนาของแผ่นไขมันในช่องท้อง ไตรกลีเซอรไรด์ ระดับ LDL และ  ระดับ HDL ใน
หนูที่ได้รบั อาหารไขมันสูง
 การเพิ่มนา้ หนักและนา้ หนักเนือ้ เยื่อไขมันบริเวณอัณฑะ ไตรกลีเซอรไรด์ และระดับ HDL
HDL ในหนูที่ได้รบั อาหารไขมันสูง
ฤ ท ธิ์ ป้ อ ง กั น ก า ร  ระดับ AST, ALT, ALP, และระดับ LDH  การแสดงออกของเอนไซม์ CYP2E1, [38,39]
บาดเจ็บของตับ
glutathione S-transferase, quinone reductase, GSH-Px, glutathione reductase (GR),
และฤทธิข์ อง CAT ในความเสียหายของตับจากออกซิเดชั่นที่เกิดจากเอธานอลในหนู
 ลดระดับ ALT และ AST ในโมเดลความเสียหายของตับที่ เ กิดจากการเหนี่ ยวนาของ
carbon tetrachloride- และ Dgalactosamine ในหนู และในตับที่มีไขมันอัน เกิดจากอาหาร
ไขมันสูงและในโมเดลความเสียหายของตับในหนูไมซ์ C57BL/6 ที่ถกู ทาการศึกษาต่อมาด้วย
[6,40-41,47-48]
ฤทธิต์ า้ นการอักเสบ  การสร้าง ROS, VCAM-1, The human monocytic cell line (THP-1)
monocyte adhesion, ICAM-1, และ NF-kB ในเซลล์ผนังชั้นในของสายสะดือ มนุษย์ที่ ถูก
กระตุน้ โดย TNF
 กระบวนการแบ่งตัวและการเจริญ เติบ โตของเซลล์, ความก้าวหน้า ของวัฏ จักรเซลล์ ,
ICAM-1, VCAM-1, NF-kB, และตัวกระตุน้ โปรตีน -1 (AP-1) ในเซลล์ผนังชั้น ในของสาย
สะดือมนุษย์ที่ถกู กระตุน้ โดย TNF
 NO, TNF-, prostaglandin E2 (PGE2), NO synthase, cyclooxygenase-2,และ
NF-B ในมาโครฟาจRAW 264.7 ที่ถกู กระตุน้ ด้วย LPS
 TNF- และ IL-6 ในเซรั่มต่อต้านการช็อคถึงแก่ชีวติ ที่เกิดจาก LPS ในหนู C57BL/6
ฤทธิต์ า้ นภูมแิ พ้
 -Hexosaminidase, TNF-, PGE2, cyclooxygenase-2, และ 5-LO ในเซลล์ RBL- [7]
2H3
 ปฏิกิรยิ า PCA ในปฏิกิรยิ า IgE-mediated passive cutaneous anaphylaxis ในหนู
[54]
บรรเทาภาวะไขมัน  ระดับคอเลสเตอรอล HDL
ผิดปกติในเลือด
 apo B
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ABTS = 2,2-azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid); ALP = alkaline phosphatase; ALT = alanine transaminase; AST
= aspartate transaminase; CAT = catalase; DPPH = 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl; EDA = electron-donating ability; GSH-Px =
glutathione peroxidase; HDL = high-density lipoprotein; HDL-c = high-density lipoprotein cholesterol; HESC = human
endometrial stromal cell; HFD = high-fat diet; HUVEC = human umbilical vein endothelial cell; ICAM-1 = intercellular cell
adhesion molecule-1; IgE = immunoglobulin E; LDH = lactate dehydrogenase; LDL = low-density lipoprotein; 5-LO = 5lipoxygenase; LPS = lipopolysaccharide; NF-B = nuclear factor kB; PCA ¼=passive cutaneous anaphylaxis; SOD =
superoxide dismutase; TBARS = thiobarbituric acid reactive substances; TNF- = tumor necrosis factor-; VCAM-1 =
vascular cell adhesion molecule-1.
4.1. กำรออกฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอิสระ
การออกฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระของกระเทียมเป็ นผลมาจากวิธีการแปรรูป [42] สารอัลลิอินเป็ นสารประกอบที่ไม่
เสถียรในกระเทียมสด ซึ่งจะถูกเปลี่ยนให้เป็ นสารประกอบที่เสถียรคือ SAC ระหว่างกระบวนการบ่ม และจะแสดงฤทธิ์การ
ต้านอนุมลู อิสระ [11,31,32] Lee และคณะ [32] รายงานว่าการลดลงของจานวนอนุมลู อิสระในกระเทียมดาบ่ม (59.2 ±
0.8 ไมโครโมล/กรัมของนา้ หนักสด) มีสงู กว่าในกระเทียมธรรมดา (13.3 ± 0.5 ไมโครโมลl/กรัมของนา้ หนักสด) ซึ่งเห็นได้
ในรูปของ trolox equivalent antioxidant capacity (TEAC) ที่ทาในห้องทดลอง [32] การศึกษาอีกชิน้ หนึ่งแสดงให้เห็นว่า
กระเทียมหมักยีสต์ปริมาณ 10 มก/มล มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระมากกว่าในกระเทียมดา จากการทดลองโดยใช้การวิเคราะห์
ความสามารถในการถ่ายทอดอิเลคตรอน [25] กระเทียมสดใช้เวลา 40 วันในการหมักที่อุณหภูมิ 60-70 องศาเซลเซียส
และความชืน้ สัมพัทธิร์ อ้ ยละ 85-95 เพื่อสร้างกระเทียมดา สารสกัดกระเทียมดาเพิม่ กิจกรรมเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิว
เทส (superoxide dismutase-like activity) และฤทธิย์ บั ยัง้ อนุมลู อิสระต่อไฮโดรเจนเปอรอกไซด์ 10 เท่า เมื่อเทียบกับสาร
สกัดกระเทียม [19] Kimและคณะ [34] แสดงให้เห็นว่าสูตรผสมที่มีสารสกัดกระเทียมดาร้อยละ 10 มีฤทธิก์ ารยับยัง้ อนุมลู
อิสระสูงกว่าสูตรผสมที่มีสารสกัดกระเทียม 10 (v/v) เมื่อทดสอบด้วย 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl (DPPH) และ2,2azino-bis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) ในห้องทดลอง กระเทียมดาบ่ม ได้จ ากกระเทียมดาสดที่ถูก หมักที่
อุณหภูมิ 80-90 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48-90 ชั่วโมง ที่ 70-80องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 48-60 ชั่วโมง จากนัน้ ที่อณ
ุ หภูมิ
60-70 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 72-120 ชั่วโมง และสุดท้ายที่อุณหภูมิ 55- 65 องศาเซลเซียส เป็ นเวลา 72-120 ชั่วโมง
กระเทียมดาบ่มแสดงให้เห็นถึงฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระที่มากกว่ากระเทียมสด เมื่อใช้ทดสอบโดยใช้ DPPH และ 2,2-azinobis-(3- ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) [3] สารสกัด กระเที ยมดาโดยเอธานอลร้อ ยละเจ็ดสิบของมีฤทธิ์ยับ ยั้ง
อนุมลู อิสระมากกว่าสารสกัดจากเอธานอลร้อยละ 70 และ90 จากกระเทียมสด และมากกว่าสารสกัดจากเอธานอลร้อยละ
90 ของกระเทียมดา [35]

4.1.1. สำรสกัดระหว่ำงกระเทียมสดและกระเทียมดำ
กระเทียมและกระเทียมดาบ่มถูกปอกเปลือก นาไปผสมกับนา้ 10 เท่า และนาไปปั่น ทัง้ กระเทียมและกระเทียม
ดานาไปสกัดด้วยนา้ เป็ นเวลา 1 ชั่วโมงที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และนาไปเหวี่ยงด้วยเครื่องเหวี่ยงที่ 14,000g เป็ น
เวลา 15 นาที [32] ส่วนกระเทียมดาหมักยีสต์ถูกสกัดโดยการให้ความร้อนด้วยนา้ สองรอบแบบไหลย้อนกลับที่อณ
ุ หภูมิ
80 องศาเซลเซี ยส และอัต ราผลตอบแทนตั้ง ต้น อยู่ที่ร ้อ ยละ 12.8 หลัง จากนั้น กระเที ย มด าถูกน าไปหมั ก ด้ว ยสาร
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Saccharomyces cerevisiae (KCTC 7910) หลังจากการหมัก สารละลายดังกล่าวจะถูกสกัดด้วยความร้อนหลังจากแยก
เซลล์ออกไปแล้ว [25] กระเทียมดาที่ผา่ นการหมักเป็ นเวลา 40 วันจะถูกทาแห้งแบบเยือกแข็งและป่ นเป็ นผงในสารละลาย
เอธานอลร้อยละ 80 ของเหลวผ่านการกรองที่ได้คือสารสกัด [19] สูตรผสมกระเทียมดาร้อยละ 10 ได้มาจากกระเทียมดาที่
นาไปปั่นผสมกับนา้ ปริมาตร 10 เท่าจากนัน้ นาไปสกัดที่อณ
ุ หภูมิ 80 องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 1 ชั่วโมง [34]กระเทียมดาบ่ม
ได้มาจากกระเทียมสดที่ถกู บ่มในอุณหภูมติ ่างๆ ในระยะเวลาที่ตา่ งกัน จากนัน้ กระเทียมดาบ่มจะถูกนาไปแขวนลอยในนา้
กลั่น 5 เท่า กระเทียมดาบ่มที่แขวนลอยนีถ้ ูกสกัดด้วยนา้ กลั่นที่อณ
ุ หภูมิ 80-100องศาเซลเซียสเป็ นเวลา 2-6 ชั่วโมง [3]
สารสกัดกระเทียมดาด้วยเอธานอลได้จากการหมักกระเทียมสดที่อณ
ุ หภูมิ 75องศาเซลเซียสและความชืน้ สัมพัทธ์รอ้ ยละ
70 เป็ นเวลา 4 สัปดาห์ กระเทียมดาถูกสกัดด้วยเอธานอลร้อยละ 70 หรือ 90 สองครัง้ เป็ นเวลา 6 ชั่วโมง หรือ 12 ชั่วโมงที่
อุณหภูมิ 50 หรือ 90องศาเซลเซียส [35]
4.1.2. กำรศึกษำในสัตว์
หนูไมซ์ db/db (þ/þ) C57BL/KsL ตัวผูถ้ ูกแบ่งออกเป็ นสามกลุ่ม กลุ่มควบคุมถูกป้อ นอาหาร AIN-93G และ
AIN-93G ที่มีกระเทียมฟรีซดรายหรือกระเทียมดาบ่มร้อยละ 5 เป็ นเวลา 7 สัปดาห์ ในตอนท้ายของการทดลอง ตับของ
หนูถูกรวบรวมเพื่อนาไปประเมินฤทธิ์ตา้ นอมูลอิสระของกระเทียมและกระเที ยมบ่ม การวิเคราะห์กระทาโดยวัด lipid
peroxides และเอนไซม์ตา้ นออกซิดิช่ ันในตับ ทั้งนี ้ ทั้งกระเที ยมและกระเที ยมดาบ่มลดระดับสาร thiobarbituric acid
reactive substance และช่วยเพิ่มฤทธิ์ของเอนไซม์ซูเปอร์ออกไซด์ดิสมิวเทส (superoxide dismutase) และกลูทาไธโอน
เปอร์อ อกซิเดส (glutathione peroxidase) เมื่อ เที ยบกับกลุ่มควบคุม แต่กระเที ยมดาบ่มยังเพิ่มสมรรถนะของเอนไซม์
catalase (CAT) ด้วย [33]
4.2. กำรยับยั้งกำรเติบโตของเซลล์ไลน์จำกเซลล์มะเร็ง
ลักษณะเด่นของเซลล์มะเร็งระหว่างพัฒนาการในขัน้ ตอนต่างๆ ของเนือ้ งอกในมนุษย์ประกอบไปด้วย(1)สามารถ
รักษาสัญญาณการเจริญเติบโตไวตลอด (2)สามารถหลบเลี่ยงการยังยัง้ การเจริญเติบโต (3) สามารถต้านทานการเกิด
เซลล์ตาย (4)สามารถเพิ่มจานวนเซลล์ที่เป็ นอมตะ (5) สามารถกระตุน้ การสร้างเส้นเลือดใหม่ และ (6) สามารถลุกลาม
และกระจายไปอวัยวะอื่นๆ ดังนัน้ อาหารเพื่อสุขภาพน่าจะสามารถต่อต้านลักษณะทัง้ หกประการได้เนื่องจากมีฤทธิใ์ นการ
ต้านมะเร็ง [43]
สารสกัดกระเทียมดาบ่มด้วยเฮกเซน (HEABG) แสดงฤทธิ์ในการต้านมะเร็งต่อเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว U937
ในมนุษย์ (human leukemic U937 cells) ทัง้ นี ้ HEABG (2.5 ไมโครกรัม/มล, 5 ไมโครกรัม/มล, 7 ไมโครกรัม/มล, และ
10 ไมโครกรัม/มล) ยับยัง้ การเติบโตของเซลล์โดยการเหนี่ยวนาให้เกิดการตายของเซลล์แบบอะพอพโตซิส จากการกระตุน้
ภายในเซลล์ผ่านการปรับเพิ่มจานวนของตัวรับ การตาย 4 และ Fas ligand และเพิ่มอัตราส่วนการแสดงออกของโปรตีน
Bax/Bcl-2 สารสกัดกระเทียมดาบ่มด้วยเฮกเซนยังกระตุน้ ให้เอนไซม์ caspase-9 และ caspase-3 ทางาน รวมทัง้ ลดค่า
poly(ADPribose)- polymerase ตามความเข้มข้นของสารและตามเวลา การเจริญเติบโตของเซลล์ที่มีสารสกัดกระเทียม
ดาบ่มด้วยเฮกเซนเหนี่ ยวนาให้เกิดการตายของเซลล์แบบอะพอพโตซิสจากกการกระตุน้ ภายนอกเซลล์ผ่านเอนไซม์
caspase-8 ที่ถกู กระตุน้ ส่งผลให้เกิด truncated Bid ที่แสดงออกมา สารสกัดกระเทียมดาบ่มด้วยเฮกเซนแสดงให้เห็น ว่ามี
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ศักยภาพในการออกฤทธิต์ า้ นมะเร็งโดยทาให้เกิดอะพอพโตซิสที่เหนี่ยวนาโดยเอนไซม์ caspase ผ่านทัง้ การกระตุน้ จากทัง้
ภายในและภายนอกเซลล์ ในเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาว U937 ในมนุษย์ [4]
การศึกษาอีกชิน้ หนึ่งแสดงให้เห็นว่าสารสกัดกระเทียมดาด้วยเอธานอลร้อยละ 70 (500 ไมโครกรัม/มล) ทาให้
เกิดพิษต่อเซลล์มะเร็งในเซลล์ carcinoma A549 (มะเร็งปอด) MCF-7 (มะเร็งเต้านม) AGS (มะเร็งกระเพาะ
อาหาร) และ HepG2 (มะเร็งตับ) ในมนุษย์ตามขนาดยาภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง [35]
4.2.1. มะเร็งกระเพำะอำหำรในมนุษย์
สารสกัดกระเทียมดาบ่ม (ABGE) ถุกนาไปสัมผัสกับ SGC-7901 10 มก/มล, 50 มก/มล, และ 100 มก/มลใน
เซลล์มะเร็งกระเพาะอาหารในมนุษย์ สารสกัดกระเทียมดาบ่ม 100 มก/มลสามารถเหนี่ยวนาให้เกิดอะพอพโตซิสในเซลล์
ได้ [36] ผูเ้ ขียนได้แสดงให้เห็นถึงฤทธิ์ในการต้านมะเร็งในโมเดลของหนูที่มีเนือ้ งอกมะเร็ง โดยผูเ้ ขียนใช้หนูไมซ์คนุ หมิงเพศ
ผูท้ ี่ถกู บ่มด้วยเซลล์กระเพาะส่วนหน้าของหนูเป็ นเวลา 1 สัปดาห์ จากนัน้ ได้รบั สารสกัดกระเทียมดาบ่ม 200 mg/kg, 400
มก/กก. และand 800 มก/กก.โดยการฉีดเข้าช่องท้อง ผลที่ได้แสดงว่าสารสกัดกระเทียมดาบ่มลดปริมาตรและนา้ หนักของ
เนื อ้ งอก และยังเพิ่มเอนไซม์ซูเ ปอร์อ อกไซด์ดิส มิว เทส (superoxide dismutases) และกลูทาไธโอนเปอร์อ อกซิ เ ดส
(glutathione peroxidase) ในซีร่มั ในโมเดลหนูที่มีเนือ้ งอกมะเร็ง ทัง้ นีฤ้ ทธิ์ในการต้านมะเร็งของสารสกัดกระเทียมดาบ่ม
อาจแตกต่างออกไปจากฤทธิก์ ารต้านอนุมลู อิสระ [36]
4.2.2. มะเร็งลำไส้ใหญ่
สารสกัดกระเทียมดาบ่ม(20 มก/มล, 50 มก/มล, และ 100 มก/มล) ยังแสดงฤทธิต์ า้ นมะเร็งในเซลล์มะเร็ง
ลาไส้ใหญ่ HT29 โดยสารสกัดกระเทียมดาบ่มยับยัง้ การเจริญเติบโตของเซลล์ HT29 ผ่านอะพอพโตซิสและการหยุด
วงจรชี วิ ต ของเซลล์ โดยผ่ า นวิ ถี ก ารแปรสัญ ญาณโดยตรง phosphatidylinositol 3-kinaseprotein
kinase B (PI3KAkt) สารสกัดกระเที ยมดาบ่ม เพิ่มการแสดงออกของ PTEN และควบคุมการแสดงออก Akt
และ p-Akt รวมทัง้ กดระดับของ mRNA และระดับโปรตีน 70-kDa ribosomal protein S6 kinase 1
[37].
4.3. ฤทธิ์ต้ำนโรคอ้วน
โรคอ้วนเป็ นตัวการของโรคอื่นๆ อย่างเช่นเบาหวานประเภทที่ 2 โรคหัวใจ โรคตับ และความเสียหายของตับอื่นๆ
ซึ่งรวมถึงภาวะไขมันในเลือดสูง [44] การเปลี่ยนแปลงนา้ หนักตับและระดับ AST และ ALT ในเซรั่ม [45]
หนูเพศเมียจากสถาบันวิจยั มะเร็ง ( Institute for Cancer Research -ICR) ได้รบั อาหารไขมันสูง (HFD) ร้อยละ
45/kcal เป็ นเวลา 28 วัน จากนัน้ หนูได้รบั กระเทียมดาปริมาณ 400 มก/กก.และกระเทียมดาหมักยีสต์ปริมาณ100 มก/
กก. 200 มก/กก. และ 400 มก/กก.เป็ นเวลา 63 วัน กระเทียมดาและกระเทียมดาหมักยีสต์ลดนา้ หนักตัว นา้ หนักไขมันใน
ช่องท้อง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเซลล์ไขมันในช่องท้อง และความหนาของแผ่นไขมัน ในช่องท้อง เมื่อเปรียบเทียบกับ
กลุ่มที่ได้อาหารไขมันสูง กระเทียมดาและกระเทียมดาหมักยีสต์ยังลดเซรั่ม riacylglyceride และระดับ LDL รวมทัง้ เพิ่ม
ระดับ HDL ในเซรั่มเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รบั อาหารไขมัน กระเทียมดาและกระเทียมดาหมักยีสต์ลด AST, ALT ในเซรั่ม
ภาวะไขมันสะสมในตับ steatohepatitis และเส้นผ่านศูนย์กลางของเซลล์ตบั เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รบั อาหารไขมันสูง [25]
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หนูแรท Spraguee -Dawley ตัวผูถ้ กู แบ่งเป็ น 4 กลุม่ คือได้รบั อาหารธรรมดา อาหารไขมันสูง และอาหารไขมันสูงบวกสาร
สกัดกระเที ยมดาร้อ ยละ 0.5 หรือ 1.5 เป็ นเวลา 5 สัปดาห์ ผลการทดลองแสดงว่าหนูแรทจากกลุ่มที่ ได้รับสารสกัด
กระเทียมดาร้อยละ 1.5 มีการเพิม่ นา้ หนักและนา้ หนักเนือ้ เยื่อไขมันบริเวณอัณฑะน้อยกว่าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รบั อาหาร
ไขมันสูง สารสกัดกระเทียมดาร้อยละ1.5 (w/v) ยังลดระดับ triacylglyceride ในเซรั่มและตับ รวมทัง้ เพิ่มระดับ HDL ใน
เซรั่มด้วย [5]

4.4. กำรทำงำนในกำรปกป้ องตับจำกสำรพิษ
หนูแรท Sprague-Dawley ตัวผูไ้ ด้รบั สารเอธานอลพื่อเร่งความเสียหายของตับจากออกซิ หนูยังได้รบั กระเทียม
ดาบ่มปริมาณ 100 มก/กก.ทางหลอดสวน ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่ากระเทียมดาบ่มลดนา้ หนักตัวและนา้ หนักรวม
ของแผ่นไขมัน ตัวบ่งชีใ้ นพลาสมาของการทางานและการบาดเจ็บของตับ อันได้แก่ ระดับ AST, ALT, ALP, และ LDH
ลดลงอย่างมีนยั สาคัญจากกระเทียมดาบ่มเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รบั เฉพาะสารเอธานอลเพียงอย่างเดียว กระเทียมดาบ่ม
ยังเพิ่มการแสดงออกของเอนไซม์ CYP2E1 และการออกฤทธิ์ของเอนไซม์ glutathione S-transferase และเอนไซม์
quinone reductase ซึ่งเป็ นเอนไซม์ phase II ที่ ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพด้วยยา รวมทั้ง ยังฟื ้ นฟูสาร thiobarbituric acid
reactive substances ระดับ glutathione ฤทธิข์ องเอนไซม์ the glutathione peroxidase, GR, และ catalase ในตับด้วย
[38]
การศึกษาอีกชิน้ หนึ่งแสดงว่ากระเทียมดาบ่ม 200 มก/กก.ลดระดับ ALT และ AST ในตับในโมเดลความ
เสียหายของตับที่ เกิดจากการเหนี่ ยวนาของ carbon tetrachloride- และ Dgalactosamine ในหนูแรท
Sprague-Dawley กระเทียมดาบ่มยังลดระดับ ALT และ AST ในตับที่มีไขมันอันเกิดจากอาหารไขมันสูงและใน
โมเดลความเสียหายของตับในหนูไมซ์ C57BL/6 ที่ถกู ทาการศึกษาต่อมาด้วย [39]

4.5. ผลในกำรปรับเปลี่ยนระบบภูมิคุ้มกัน
ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งเป็ นการอักเสบเรือ้ รังของผนังหลอดเลือดแดงอันเกิดจากความผิดปกติของผนังชัน้ ใน
การอักเสบของหลอดเลือดและการสร้างตัวของพลากขึน้ เกาะผนังหลอดเลือดชัน้ ใน ภาวะหลอดเลือดแดงแข็งยังเกี่ยวข้อง
กับความเครียดจากออกซิเดชั่นที่เกิดจากการอักเสบของหลอดเลือดด้วยไซโตไคน์ต่างๆ อันได้แก่ tumor necrosis
factor- (TNF-), interleukin (IL)-1, และ interferon- ซึ่ ง ท าให้ผ นั ง ด้า นในหลอดเลื อ ด ถู ก
กระตุน้ ผ่านการสร้างอนุมลู อิสระและเพิ่มระดับการแสดงออกของ cell adhesion molecules ที่อยู่บนผนังชัน้ ใน
[41,46]
งานวิจัยที่มีมาก่อนหน้านีแ้ สดงให้เห็นว่ากระเที ยมดามีฤทธิ์ในการต้านอนุมลู อิสระ [31,32]. คณะของดร.
Yoon ได้คน้ คว้าผลกระทบของวิธีการต่างๆ ในการสกัดกระเทียมดาบ่มในโมเดลเซลล์ผนังชัน้ ในของสายสะดือมนุษย์ที่
ถูกกระตุน้ โดย TNF (HUVE) สารสกัดกระเที ยมดาบ่มจากคลอโรฟอร์ม (30 ก/มล.) ถูกเตรียมใน TNF-stimulated HUVECs สารสกัดกระเทียมดานีย้ ับยั้งการสร้างอนุมลู อิสระและการแสดงออกของ mRNA ของ
แปลโดย บริษัท นพดาโปรดักส์ จากัด

cell adhesion molecule-1 (VCAM-1) และลด THP-1 monocyte adhesion ที่มีตอ่ TNF-stimulated HUVECs สารสกั ด กระเที ย มด าบ่ ม จากคลอโรฟอร์ ม ยั ง ยั บ ยั้ ง การกระตุ้ น โปรตี น ควบคุ ม
(transcription factor) nuclear factor kappa B (NF-B) ในเซลล์ผนังชัน้ ในของสายสะดือมนุษย์ที่
ถูกกระตุน้ โดย TNF ด้วย [40]
สารประกอบ 5-HMF ถูก พบในสารสกัด กระเที ย มด าบ่ม จากคลอโรฟอร์ม และถูก ปรับ สภาพใน TNF-stimulated HUVECs สารประกอบดั ง กล่ า วกดโปรตี น รวมและการแสดงออกของ mRNA ของ VCAM-1 และ
intercellular cell adhesion molecule-1 (ICAM-1) ในผิวหน้าของเซลล์ที่ถูกเหนี่ยวนาโดย TNF-- มันยังช่วยยับยั้งการ
สร้า งอนุ มูล อิ ส ระ ลด THP-1 monocyte adhesion และลดการกระตุ้น NF-kB transcriptional factor ใน TNF-stimulated HUVECs [41] สารสกัดHEABG (50 ไมโครกรัม/มล.) กดกระบวนการแบ่งตัวและการเจริญเติบโตของเซลล์
และความก้า วหน้า ของวัฏ จัก รเซลล์ ผ่ า นเอนไซม์ kinase ที่ รับ สัญ ญาณจากภายนอกเซลล์ (extracellular signalregulated kinase, ERK) และวิถีของเอนไซม์ c-Jun N-terminal kinase (JNK) ในเซลล์สตรอมอลในเยื่ อ บุมดลูก ของ
มนุษย์ที่ตัดออกจากคนไข้ที่มีเยื่ อ บุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) สารสกัดกระเที ยมดาบ่มด้วยเฮกเซนยังมี
ศักยภาพในการกด TNF--induced ICAM-1 และ VCAM-1 transcripts และการแสดงออกของโปรตีนผ่านการยับยั้ง
การกระตุน้ NF-B และ AP-1 transcription factors [47]
สารพวกลิโ พพอลิ แ ซ็ ก คาร์ไ รด์ (Lipopolysaccharide -LPS) เป็ น สารพิษ ที่ เ หนี่ ย วน าไซโตไคน์ห ลายชนิ ด
อย่างเช่น TNF-, IL-1, และ IL-6, ซึ่งเกี่ ยวข้อ งกับปฏิ กิริยาการอักเสบหลายอย่าง [48] งานวิจัยอี กชิน้ หนึ่งซึ่งการ
ทดสอบ MTT แสดงให้เห็นว่าสารสกัดกระเทียมดิบมีความเป็ นพิษต่อเซลล์สงู ที่ความเข้มข้นมากกว่า 250 ก/มล. ทัง้ ที่มี
และไม่มี LPS ในเซลล์ RAW 264.7 สารสกัดกระเทียมดาบ่มจากนา้ (WEAGE) ในปริมาณที่ไม่เกิน 2000 ก/มล. ไม่
แสดงว่ามีความเป็ นพิษ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าสารสกัดกระเที ยมดาบ่มจากนา้ มีความเป็ นพิษน้อยกว่าสารสกัด
กระเที ยมสด เมื่อ ใส่สารสกัดกระเที ยมดาบ่ม จากนา้ ไปอี ก15ชั่วโมงก่อ นใส่ LPSลงไปในเซลล์ ผลที่ ได้คือ สารสกัด
กระเทียมดาบ่มจากนา้ ลดการผลิต nitric oxide (NO), TNF-, และ prostaglandin-E2 ลงตามขนาดยาในมาโครฟาจ
RAW 264.7 ที่กระตุน้ ด้วย LPS ผ่านการควบคุมการสร้างเอนไซม์ NO synthase และการแสดงออกของ TNF- mRNA
รวมทัง้ การแสดงออกของโปรตีน cyclooxygenase-2 ด้วย นอกจากนัน้ กลไกการต้านการอักเสบของสารสกัดกระเทียมดา
บ่มจากนา้ ยังลดปฏิกิรยิ าฟอสโฟรีเลชั่น (phosphorylation) ของ JNK และ p38MAPK ที่เกิดจากการเหนี่ยวนาของ LPS
และยับยัง้ การทางานของ NF-B และปฏิกิริยาฟอสโฟรีเลชั่น ที่เกิดขึน้ เพื่อตอบสนองเซลล์ RAW 264.7 ที่ถูกเหนี่ยวนา
ด้วย LPS ผูเ้ ขียนป้อนสารสกัดกระเทียมดาบ่มจากนา้ และสารสกัดกระเทียมสดปริมาณ 120 มก/กก.ให้แก่หนู C57BL/6
ด้วยการสวนหลอดก่อนจะฉีด LPS ปริมาณ 20 มก/กก. ให้ (ทาให้เกิดภาวะเอ็นโดท๊อ กซี เมียจากสาร LPS) สารสกัด
กระเทียมดาจากนา้ ลดระดับของ TNF- และ IL-6 ในเซรั่มต่อต้านการช็อคถึงแก่ชีวติ ที่เกิดจาก LPS ในหนู C57BL/6 [6]
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4.6. กำรแสดงฤทธิ์ต้ำนภูมิแพ้
มี ห ลัก ฐานเพิ่ม ขึน้ ที่ แ สดงให้เ ห็ นว่า โรคภูมิแ พ้ไ ด้รับ อิท ธิพ ลจากปั จ จัย แวดล้อ มอย่า งเช่น อุป นิ สัย การกิน
ความเครียดและสิ่งแวดล้อมของที่ อยู่อาศัย ในความเป็ นจริงนัน้ จ านวนผูป้ ่ วยโรคภูมิแพ้เพิ่มมากขึน้ เรื่อ ยๆ ในหลาย
ประเทศ [49]
ภูมิแพ้เกี่ยวข้องกับแอนติบอดี ้ immunoglobulin E (IgE) และการที่ มาสท์เซลล์ตอ้ งตอบสนองต่อพยาธิสรีระขอ
งอนาฟัยแล็กซิส( anaphylaxis) และปฏิกิรยิ าภูมแิ พ้เฉียบพลันอื่นๆ พยานหลักฐานจานวนมากชีใ้ ห้เห็นว่า IgE และมาสท์
เซลล์มีบทบาทสาคัญในการสร้างเนือ้ เยื่อขึน้ ใหม่ซึ่งเชื่อมโยงกับการอักเสบเรือ้ รังในโรคหอบหืด ภูมิแพ้ถูกจัดออกเป็ น 5
ประเภท โดยภูมิแพ้ประเภทที่ 1 จะตอบสนองโดยอาการแพ้แบบอนาฟั ยแลคซิสจะถูกกระตุน้ จากตัวรับ IgE receptor
(FcRI receptor) บนเนือ้ เยื่อพลาสมาของมาสท์เซลล์และบาโซฟิ ลเซลล์ เป็ นสารสื่อกลางบนพืน้ ผิวอย่างเช่นฮิสตามีน
( histamine) arachidonic acid metabolites, proteases, serotonin แ ล ะ heparin แ ล ะ ส า ม า ร ถ ป ล่ อ ย hexosaminidase ซึ่งเป็ นตัวบ่งชีก้ ารปล่อยสาร ดังนั้น มาสท์เซลล์จึงมีบทบาทสาคัญในปฏิกิริยาภูมิแพ้ [50,51] เซลล์
RBL-2H3 ถูกใช้เป็ นโมเดลในการคัดกรองปฏิกิรยิ าภูมแิ พ้ในห้องทดลอง และใช้วธิ ี passive cutaneous anaphylaxis เป็ น
โมเดลการทดลองในสัตว์ เพื่อคัดกรองการตอบสนองภูมแิ พ้ที่เกิดจาก IgE [52,53] สารสกัดกระเทียมดาที่สกัดโดยเอธิลอะ
ซิเตท (2 มก/มล.) ยับยัง้ การปล่อย -hexosaminidase และ TNF- ซึ่งยับยัง้ การตอบสนองภูมิแพ้ที่เกิดจาก Ign ใน
เซลล์ RBL-2H3 ยิ่งไปกว่านัน้ BG10 ซึ่งเป็ นสารแปรรูปของสารสกัดกระเทียมดาที่สกัดโดยเอธิอะซิเตทแสดงให้เห็นว่ามี
การยับยั้งการปล่อ ย -hexosaminidase และ TNF- อย่างชัดเจนเมื่อ เที ยบกับสารแปรรู ปอื่ น ๆ นอกจากนี ้ BG10
ปริมาณ 50 ไมโครกรัม/มล. ยังยับยัง้ การสร้าง prostaglandin E2 และ leukotriene B4 รวมทัง้ ปฏิกิรยิ าฟอสโฟรีเลชั่นของ
Syk ด้ว ย BG10 ยัง ลดปฏิ กิ ริย าฟอสโฟรี เ ลชั่น ของ cytosolic phospholipase A2 และ 5-lipoxygenase รวมทั้ง การ
แสดงออกของ cyclooxygenase-2 ในเซลล์ RBL-2H3 ด้วย BG10 (66.7 มก/กก.) ที่ ป้อ นให้แก่หนูดว้ ยหลอดสวนเป็ น
เวลา 1 ชั่ วโมง ลดปฏิ กิ ริ ย า passive cutaneous anaphylaxisในปฏิ กิ ริ ย า IgE-mediated passive cutaneous
anaphylaxis ในหนู [7]
4.7. กำรลดไขมันในเลือด
งานวิจยั ก่อนหน้านีช้ ีใ้ ห้เห็นว่ากระเทียมดาทาให้ระดับไขมันในเลือดอย่างเช่นคอเลสเตอรอลรวม ไตรกลีเซอไรด์
LDL และ HDL ในหนูที่ได้รบั อาหารไขมันสูงดีขนึ ้ [25]
Jung และคณะ [54] แสดงให้เห็นว่ากระเทียมดาบ่มสามารถทาให้ระดับไขมันในเลือดของผูป้ ่ วยที่มีภาวะไขมัน
ในเลือดสูงดีขนึ ้ โดยแบ่งอาสาสมัคร 60 คนออกเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ หนึ่งได้รบั กระเทียมดา 6 กรัมและอีกกลุม่ ได้รบั ยาหลอก
โดยให้กินวันละสองครัง้ ก่อนอาหารเช้าและเย็นเป็ นเวลา 12 สัปดาห์ แม้วา่ กลุม่ ที่ได้รบั กระเทียมดาจะไม่แสดงให้เห็นว่ามี
ความแตกต่างของระดับ triglyceride LDL คอเลสเตอรอลรวมหรือกรดไขมันอิสระเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รบั ยาหลอก แต่
กลุ่มที่ได้รบั กระเทียมดามีระดับคอเลสเตอรอล HDL เพิ่มขึน้ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ได้รบั ยาหลอกเมื่อสิน้ สุดการทดลอง [54]
ทัง้ นี ้ Serum apo B (atherogenic lipoprotein) ในเซรั่มเป็ นปั จจัยเสี่ยงที่เป็ นและคาดเดาได้สงู สาหรับการเกิดโรคหลอด
เลือดหัวใจ [55] โดยสรุปแล้ว อาหารเสริมกระเทียมดาช่วยลด serum apo B ในเซรั่มได้อย่างเห็นได้ชดั [54]
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4.8. อิทธิพลต่อควำมจำและระบบประสำท
โมโนโซเดียมกลูตาเมท (Monosodium glutamate -MSG) หรือผงชูรสเป็ นที่รูจ้ ักกันดีและถูกใช้ท่ วั โลกเพื่อปรุง
แต่งอาหารเนื่องจากรสชาติที่กลมกล่อม [56] อย่างไรก็ตาม นักวิจยั บางคนรายงานว่าผงชูรสอาจมีผลเสียต่ออวัยวะต่างๆ
ซึ่งรวมถึงเซลล์เพอกินจี (Purkinje cells) ในสมองส่วนซีรีเบลลัมและฮิปโปแคมปั ส [57,58] ซีรีเบลลัมและฮิปโปแคมปั สมี
บทบาทสาคัญต่อระบบประสาทและระบบความจาตามลาดับ เมื่อเป็ นเช่นนี ้ สมองจึงเป็ น หนึ่งในอวัยวะที่อ่อนไหวที่สุดต่อ
ผลของผงชู ร สเนื่ อ งจากการที่ มัน มี ก รดไขมัน ชนิ ด ไม่อิ่ ม ตัว เชิ ง ซ้อ น(polyunsaturated fatty acids) ในปริม าณสูง มี
กระบวนการเมตาบอลิซึ่มสูง และมีการออกฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระต่า รวมทัง้ มีลกั ษณะเฉพาะของเซลล์ประสาทที่ยากจะ
เลียนแบบ [59-61]
กระเทียมเป็ นที่รูจ้ ักกันดีไม่เฉพาะเป็ นสิ่งเพิ่มรสชาติอาหาร แต่ยังเป็ น อาหารที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมลู อิสระสูง
กล่าวโดยเฉพาะ ฤทธิใ์ นการต้านอนุมลู อิสระของกระเทียมดาสูงกว่า(p < 0.05) ในกระเทียมสดอย่างมีนัยสาคัญ ทัง้ นี ้
เนื่องมาจากระดับของโพลีฟีนอลและฤทธิ์ตา้ นอนุมลู อิสระที่สงู กว่า[56,62] นักวิจัยบางคนได้คน้ คว้าเกี่ยวกับผลกระทบ
ของกระเทียมดาที่ได้จากการสกัดโดยเอธานอลที่มีตอ่ ระบบประสาทและความจา โดยใช้โมเดลหนู Wistar ซี่งได้รบั ผงชูรส
[63,64] จากการศึก ษาของ Hermawati และคณะ [63] หนูที่ ไ ด้รับ กระเที ย มด าใช้เ วลาในการหาแผ่น รอง (escape
latencies) และความยาวของทางเดินสัน้ กว่าหนูในกลุม่ ควบคุมทัง้ ที่ได้รบั และไม่ได้รบั ผงชูรส ในการทดสอบแผ่นรองที่มอง
ไม่เห็นจากกระบวนการ Morris Water Maze (MWM) นอกจากนี ้ แม้วา่ ขนาดโดสของผงชูรสอาจไม่เพียงพอที่จะแสดงให้
เห็นถึงการลดลงของจานวนเซลล์เพอร์กินจีอย่างชัดเจน แต่การใช้สารสกัดกระเทียมดาและผงชูรสช่วยให้การลดจานวน
เซลล์เพอร์กินจีดีขนึ ้ เมื่อเทียบกับการใช้ผงชูรสเพียงอย่างเดียว [64]
กล่าวโดยสรุ ป กระเที ยมดาอาจมีบทบาทสาคัญในการบรรเทาโรคบางโรคและช่วยให้การทางานของระบบ
ความจาและประสาทดีขนึ ้ เนื่ องจากฤทธิ์ในการต้านอนุมลู อิสระ อย่างไรก็ตาม ขนาดของผงชูรสที่ใช้อาจไม่สามารถลด
จานวนเซลล์เพอร์กินจีในซีรีเบลลัมของหนูได้อย่างมีนยั สาคัญ ฉะนัน้ จาเป็ นต้องมีการศึกษาต่อไปเพื่อหาว่าการใช้ผงชูรส
ในขนาดที่มากขึน้ จะส่งผลกระทบต่อจานวนของเซลล์เพอร์กินจีหรือไม่
4.9. อิทธิพลของกระเทียมดำต่อโรคกำรอักเสบทีเ่ กี่ยวข้องกับ TNF-
การสะสมของโมโนไซต์ในผนังหลอดเลือดเกิดขึน้ จาก cell adhesion molecules บางประเภทเช่น VCAM-1,
ICAM-1, และ endothelial cell selection [40] กล่าวโดยเจาะจงคือ VCAM-1 ถูกกระตุน้ โดยไซโตไคน์เช่น TNF- และ
IL-1 ในเอนโดธี เ ลี ย มหรื อ เยื่ อ บุ ภ ายใน (endothelium) ปรากฏการณ์ นี ้มี ส่ ว นท าให้เ กิ ด โรคหลอดเลื อ ดแดงแข็ง
(atherosclerosis) ผ่านการยึดเกาะของโมโนไซต์ในเยื่อบุดา้ นในหลอดเลือด นอกจากนี ้ cell adhesion molecules ยัง
ส่งผลให้เกิดโรคเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่ (endometriosis) [42] เหล่านีเ้ กิดจากการแสดงออกของไซโตไคน์และเคโมไคน์
แม้วา่ จะรูก้ นั ดีวา่ TNF- เป็ นตัวเหนี่ยวนาการแสดงออกของ cell adhesion molecule แต่มนั ยังเกี่ยวข้องอย่าง
ลึกซึง้ กับปฏิ กิริยาการอักเสบในมนุษย์อี กด้วย ในส่วนถัดไปจะกล่าวถึงอิทธิพลของสารสกัดกระเทียมดาที่ มีต่อโรคที่
เกี่ยวข้องกับ TNF-
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สารสกัดกระเทียมดาด้วยคลอโรฟอร์มสามารถกด cell adhesion molecules ซึ่งถูกเร่งกระตุน้ โดย TNF-. การ
ผลิตสารออกซิเจนที่ไวต่อปฏิกิรยิ า ส่วนการทางานของ NF-B และการเกาะตัวกับโมโนไซต์ลว้ นแต่ดีขนึ ้ [40]. นอกจากนี ้
5-HMFซึ่งเป็ นสารบริสทุ ธ์จากกระเทียมดายังสามารถกด cell adhesion molecules ซ่งถูกกระตุน้ โดย TNF- ได้ [41]
ยิ่งไปกว่านั้นสารสกัดกระเที ยมดาด้วยเฮกเซนยังสามารถลดการแสดงออกของ cell adhesion molecules อย่างเช่น
ICAM-1 และ VCAM-1 ในเซลล์สตรอมอลในเยื่อบุมดลูกของมนุษย์ที่ถกู ระตุน้ ด้วย TNF-- ได้
โดยสรุปสารสกัดกระเทียมดาด้วยเฮกเซนอาจมีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาโรคเยื่อบุมดลูกเจริญ ผิดที่
ในมนุษย์ได้ นอกจากนี ้ สารสกัดกระเทียมดาด้วยคลอโรฟอร์มและสาร 5-HMF ยังอาจมีประสิทธิภาพในการป้องกันและ
รักษาโรคหลอดเลือดแดงแข็ง อย่างไรก็ดี ยังไม่มีการค้นคว้าเกี่ยวกับสารประกอบเคมีที่ถูกต้องแน่นอน ฉะนัน้ จึงต้องทา
การวิเคราะห์สารประกอบในสารกสกัดดังกล่าวนีต้ อ่ ไป
5. สรุป
เป็ นที่แน่ชัดว่ากระเทียมดามีขอ้ ได้เปรียบหลายประการเมื่อเทียบกับกระเทียมสด เนื่องจากกระเทียมถูกบริโภค
ในสังคมมนุษย์มานานและถื อ ว่าเป็ นอาหารประเภทหนึ่งที่ มีความปลอดภัย ในอนาคตจึงไม่น่าจะมีอุปสรรคในการ
สร้า งสรรค์ผ ลิต ภัณ ฑ์ก ระเที ย มด าในฐานะอาหารเพื่ อ สุข ภาพ อาหารเสริ ม รวมทั้ง วัต ถุป ระสงค์ใ นการใช้เ ป็ น ยา
กระบวนการที่เป้นระบบและมีประสิทธิภาพในการผผลิตกระเทียมดามีความสาคัญเนื่องจากมันจาเป็ นในการควบคุม
ความเปลี่ยนแปลงในระดับเมตาโบไลท์ระหว่างกระบวนการหมักสาหรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผูเ้ ขียนทุกท่านยืนยันว่าไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
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