การพัฒนายารักษาอหิวาตกโรคโดยใช้ สารจากทรัพยากรทางธรรมชาติ
พริ กไทยดํา

สารไพเพอรี น

โรคท้ องร่ วง
โรคท้ องร่ วงเป็ นสาเหตุที่สําคัญของการเสียชีวิตทั่วโลก
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเด็กอายุไม่เกิน 5ปี โดยสาเหตุหลัก
ของการเกิดโลกท้ องร่ วงอย่างรุ นแรงนัน้ มาจากการติด
เชือ้ ในลําไส้ เช่น เชือ้ วิบริ โอ คอเลอเร และ อีโคไล ทัง้ นี ้
กลไกการเกิดโรคท้ องร่ วงที่เกิดจากการติดเชือ้ 2 ชนิดนี ้
เกี่ยวข้ องกับการหลัง่ คลอไรด์มากผิดปกติของเซลล์ลําไส้
ซึ่งเกิดจากสารผิดของแบคทีเรี ย โดยที่การหลัง่ คลอไรด์
มากผิดปกตินีจ้ ะดึงนํา้ ให้ เข้ ามาในโพรงลําไส้ ทําให้ เกิด
โรคท้ องร่ วงรุ นแรง การขาดนํ า้ และอาจจะนํ าไปสู่การ
เสียชีวิตได้ ในกรณี ของการติดเชือ้ วิบริ โอ คอเลอเร นัน้
จะถูก เรี ย กว่า อหิ ว าตกโรค ซึ่งเชื อ้ แบคที เรี ย ชนิ ด นี จ้ ะ
สร้ างและหลัง่ สารพิษที่จะไปกระตุ้นโปรตีนขนส่งคลอไรด์
ซี เ อฟที อ าร์ และทํ า ให้ เกิ ด การสู ญ เสี ย นํ า้ จากภาวะ
ท้ องร่ วงได้ ดังนัน้ วิธีการยับยัง้ การทํางานมากผิดปกติ
ของโปรตีนซีเอฟทีอาร์ จึงถูกเสนอให้ เป็ นวิธีสําหรั บการ
รักษาโรคท้ องร่ วงรุ นแรง เช่น อหิวาตกโรค ในธรรมชาติมี
สมุนไพรและสารหลายชนิดที่มีฤทธิ์รักษาโรคท้ องร่ วงได้
เช่ น พริ ก ไทยดํ า ดัง นั น้ จึ ง เป็ นที่ น่ า สนใจอย่ า งยิ่ ง ใน
การศึกษาบทบาทและกลไกการยับยัง้ การหลั่งนํ า้ ของ
พริ กไทยดําและส่วนประกอบทางเคมีของพริ กไทยดํา ใน
โมเดลของโรคท้ องร่วง เช่น อหิวาตกโรค

พริกไทยดํา และสารไพเพอรี น
พริ กไทยดําอยูใ่ นตํารับยาโบราณซึง่ ใช้ ในการรักษาโรคท้ องร่วง อย่างไรก็ตาม กลไกการออกฤทธิ์ต้านภาวะท้ องเสียของพริ กไทยดํานันยั
้ งไม่ถกู
ค้ นพบ โดยการศึกษานี ้มีวตั ถุประสงค์ในการทดสอบบทบาท และผลของสารไพเพอรี น ซึง่ เป็ นสารประกอบทางเคมีหลักของพริ กไทยดํา ต่อการ
ยับยับโปรตี
้
นซีเอฟทีอาร์ และทดสอบการออกฤทธิ์ต้านภาวะท้ องเสีย การผลการศึกษา พบว่า สารละลายพริ กไทยดําและสารไพเพอรี นสามารถ
ยับยังการทํ
้
างานของโปรตีนซีเอฟทีอาร์ ในเซลล์ลําไส้ ได้ และยังพบอีกว่า สารไพเพอรี นสามารถลดอัตราการหลัง่ นํ ้าในลําไส้ ที่ถกู กระตุ้นโดย
สารพิษจากเชื ้อวิบริโอ คอเลอเร สรุปได้ วา่ สารไพเพอรี นมีศพั ยภาพในการรักษาโรคท้ องร่วงอย่างรุ่นแรงที่เกิดจากการหลัง่ คลอไรด์มากผิดปกติ

การประยุกต์ ใช้
ข้ อสรุ ปจากการศึกษานี ้ ทางทีมวิจยั ได้ แสดงหลักฐานของ
การยับ ยัง้ ภาวะท้ อ งโรคในโมเดลของหนู และกลไกใน
ระดับ เซลล์ แ ละระดับ โมเลกุล ดัง นัน้ ตามข้ อ สรุ ป ของ
งานวิ จัย นี ้ อาจจะนํ า ไปสู่ค วามสํ า เร็ จ ในการพัฒ นายา
รั ก ษาโรคท้ องร่ วงอย่ า งรุ นแรงโดยใช้ วั ต ถุ ดั บ จาก
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ที่ มี ร าคาถูก เช่ น พริ ก ไทยดํ า ทัง้ นี ้
พริ กไทยดําสามารถหาซื ้อได้ ตามท้ องตลอด โดยเฉพาะใน
ประเทศไทย เราจึ ง สามารถใช้ พ ริ ก ไทยดํ า สํ า หรั บ การ
ป้องกันและการรักษาโรคท้ องร่วงที่มีสาเหตุมาจากการติด
เชื อ้ ในลํ า ไส้ เช่ น อหิ ว าตกโรค และการติ ด เชื อ้ อี โ คไล
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความต้ องการการศึกษาเพิ่มเติมทาง
คลินิก กับคนไข้ ที่มีภาวะท้ องร่วงรุนแรง เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่า
พริ กไทยดําและสารประกอบทางเคมี ไพเพอรี นมีฤทธิ์ ใน
การรักษาคนไข้ โรคท้ องร่วงอย่างแท้ จริ ง

Control
Cholera toxin (CT)
CT + Piperine

