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โรคสมองเสื่่�อมอััลไซเมอร์์ (Alzheimer’s disease; AD)
เป็็ น หนึ่่� ง ในโรคที่่� เ กิิ ด จากความเสื่่� อ มของระบบประสาท 
(neurodegenerative disorder) จากรายงานทางการแพทย์์
มากกว่่า 30 รายงานแสดงผลการตรวจทางพยาธิิวิิทยาของ
โรค AD ว่่ามีีความผิิดปกติิในโครงสร้้างที่่�สำำ�คััญของสมองคืือ
มีีการสููญเสีียจำำ�นวนและความสามารถในการทำำ�งานของไซแนปส์์
(synaptic loss) โดยความรุุนแรงของความผิิดปกติิมีีความสััมพัันธ์์
กัับความรุุนแรงของภาวะ cognitive deficit
สารอาหารที่่�จำำ�เพาะและมีีความจำำ�เป็็นต่่อโครงสร้้าง
และการทำำ�งานของสมอง ได้้แก่่ uridine, DHA, EPA, choline,
vitamin B6, vitamin B12, folate, vitamin C, vitamin E และ
selenium ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นสารตั้้�งต้้นและโคแฟกเตอร์์ (precursor
and cofactor) มีีระดัับต่ำำ��ลงกว่่าปกติิทั้้�งในเลืือดและสมองของ
ผู้้�ป่่วยโรคสมองเสื่่�อมอััลไซเมอร์์ ในอดีีตจนถึึงปััจจุุบัันจึึงได้้
มีีความพยายามในการทำำ�ก ารศึึกษาเพื่่� อ ใช้้ อ าหารเสริิ ม
โดยหวัังว่่าสภาวะและหน้้าที่่�ของสมองจะดีีขึ้้�น อย่่างไรก็็ตาม
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การทดแทนด้้วยสารอาหารดัังกล่่าวแบบให้้เป็็นตััวเดี่่ย� ว ๆ (single
nutrient interventions) เช่่น การเสริิมโอเมก้้า-3, วิิตามิิน B รวม,
วิิตามิิน E, วิิตามิิน D2 ในผู้้�ป่่วยโรคสมองเสื่่�อมอััลไซเมอร์์
และผู้้�ที่่� มีี ภาวะปริิ ช านบกพร่่ อ งเล็็ กน้้ อ ย (mild cognitive
impairment; MCI) ไม่่ได้้พบประโยชน์์ของการใช้้สารอาหารเดี่่ย� ว ๆ
ต่่อสภาวะและหน้้าที่่�ของสมองด้้าน cognition อย่่างแท้้จริิง
จึึงได้้ มีีก ารวิิ จัั ย และพัั ฒ นาถึึงคุุ ณ ประโยชน์์ ใ นการใช้้ กลุ่่� ม
สารอาหารจำำ�เพาะ “Fortasyn Connect” ซึ่่�งประกอบด้้วย
Precursors คืือ uridine, choline, omega-3 fatty acids (DHA
และ EPA) ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�เป็็นโครงสร้้างหลัักของสมอง และกลุ่่�ม
cofactor คืือ B6, B12, folate, vitamin C, E และ selenium
ซึ่่�งทำำ�หน้้าที่่�ช่่วยเพิ่่�มชีีวปริิมาณ (bioavailability) ของสารกลุ่่�ม
precursor ทั้้�งนี้้�เพื่่�อส่่งเสริิมให้้กระบวนการ Kennedy pathway
ซึ่่ง� เป็็นกระบวนการที่่สำ� ำ�คัญ
ั ต่่อการ biosynthesis ของ neuronal
membrane เกิิดได้้สมบููรณ์์ขึ้้น� (รููปที่่� 1) ทำำ�ให้้การสร้้าง synaptic
membrane ซึ่่�งมีีความสำำ�คััญสำำ�หรัับการเชื่่�อมโยงการติิดต่่อ

สื่่�อสารของเซลล์์สมองมีีสภาพและหน้้าที่่�ที่่�ดีีขึ้้�น จากการศึึกษา ทำำ�ให้้มีีการสร้้างสาร phospholipid และก่่อให้้เกิิด M1 receptor
เพิ่่�มเติิมพบว่่าการให้้สารอาหารใน Fortasyn Connect ร่่วมกััน function เพิ่่�มขึ้้�นได้้ดีีกว่่าการให้้สารอาหารเพีียงตััวใดตััวหนึ่่�ง
(รููปที่่� 2)
ผลจากการศึึกษาในหนููแก่่ที่่�ได้้รัับ Fortasyn Connect
พบว่่ า มีีการเพิ่่� ม ขึ้้� น ของ synaptic membrane formation
ในสมองส่่วน hippocampus อย่่างชััดเจน และจากการศึึกษาวิิจัยั
อีีกหลาย ๆ การศึึกษาพบว่่า Fortasyn Connect ก่่อให้้เกิิด
ผลต่่อหน้้าที่่ส� มองดีีกว่่าการให้้อาหารเสริิมชนิิดอื่่น� ๆ หลาย ๆ ตััว
รวมกัันในหลายด้้าน (ตารางที่่� 1)
ผลิิตภััณฑ์์อาหารทางการแพทย์์ที่มีี 
่� Fortasyn Connect
1 ประกอบด้้วยสารอาหารหลาย ๆ ชนิิด (multinutrient) ที่่�ช่่วย
ในการสร้้างและการทำำ�งานของไซแนปส์์ที่่�ใช้้เวลายาวนานถึึง
20 ปีีในการวิิจััยและพััฒนา จึึงได้้รัับการตีีพิิมพ์์ในวารสาร
ทางการแพทย์์ชั้้�นนำำ�หลายฉบัับ และหนึ่่�งในการศึึกษาเหล่่านั้้�น
มีีการศึึกษาหนึ่่�งที่่�ยาวที่่สุ� ุดในผู้้�ที่่�มีีภาวะ MCI (LipiDiDiet trial)
นอกจากนี้้�มีีการศึึกษาที่่�เป็็น preclinical stage และ clinical
stage อื่่น� ๆ ซึ่่ง� บทความนี้้�จะบรรยายเพีียงเฉพาะบางการศึึกษา
เท่่านั้้�น

2
Table 1
Key phenomena being studied

Confirmed and Published
Nutrient Combinations

Fortasyn Connect

Increase precursor supply

Yes

Yes

Increase phosphatide/membrane synthesis

Yes

Yes

Increased membrane composition

Yes

Yes

Increase neurite outgrowth

Yes

Yes

Increase connectivity (gray and white matter integrity)

Yes

Increase synaptic proteins

Yes

Yes

Increase synaptic contacts

Yes

Yes

Increase neurotransmission (Ach synthesis, release, receptors)

Yes

Yes

Synergy between nutrients

Yes

Yes

Reduced a-beta production/plaque formation/toxicity

Yes

Yes

Reduced neurodegeneration (immunoreactivity & NAA)
Improved learning & memory/behavior

Yes
Yes

Yes
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การศึึกษา Souvenir I ระยะเวลาศึึกษา 12 สััปดาห์์
ทำำ�การประเมิินประโยชน์์ของอาหารทางการแพทย์์ที่มีี 
่� Fortasyn
Connect ต่่อความจำำ�ในผู้้�ป่่วย mild AD โดยเปรีียบเทีียบคะแนน
จากการทดสอบด้้ ว ย Wechsler Memory Scale-revised
(WMS-r) – delayed verbal recall หลัังจากได้้รัับสารอาหาร
Fortasyn Connect ที่่�สััปดาห์์ที่่� 12 พบว่่าทั้้�งกลุ่่�ม mild AD
(MMSE 20-26) และ very mild AD (MMSE 24-26) มีีสััดส่่วน
ของความจำำ�ที่่ดีีขึ้้
� น� อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติเิ มื่่อ� เทีียบกัับผู้้�ป่่วย
ที่่ไ� ด้้รับั สารอาหารหลอก (ร้้อยละ 40, p = 0.021 และร้้อยละ 49,
p = 0.019 ตามลำำ�ดัับ) (รููปที่่� 3)

Connect เมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มควบคุุม (รููปที่่� 4) ในระยะ open
label 24-48 สััปดาห์์ กลุ่่�มที่่�เป็็นกลุ่่�มควบคุุมจะเริ่่�มได้้อาหาร
ทางการแพทย์์ที่่�มีี  Fortasyn Connect ด้้วย ตั้้� งแต่่ จุุดนั้้� น
จะเห็็นได้้ว่า่ ทั้้�ง 2 กลุ่่�มมีีคะแนนความจำำ�ดีีขึ้้น� ไปเรื่อ�่ ย ๆ (รููปที่่� 5)
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การศึึกษาถััดมาคืือ Souvenir II เป็็นการศึึกษาที่่ใ� ช้้เวลา
ในการศึึกษายาวนานขึ้้น� เป็็น 24 สััปดาห์์ โดยมีีการเปรีียบเทีียบ
กลุ่่�มสารอาหาร Fortasyn Connect กัับกลุ่่�มควบคุุม เมื่่�อครบ
กำำ�หนดเวลา 24 สััปดาห์์ ผู้้�วิจัิ ัยได้้ดำ�ำ เนิินการศึึกษาแบบ open
label ต่่อไปอีีกเป็็นเวลา 48 สััปดาห์์ พบว่่าที่่�เวลา 24 สััปดาห์์
คะแนนในส่่วนการประเมิินความจำำ�ของการตรวจ Neuropsychological test battery (NTB)-memory domain ดีีขึ้้�นมาก
อย่่างมีีนััยสำำ�คัญ
ั ทางสถิิติิ (p = 0.023) ในกลุ่่�มที่่ไ� ด้้รับั Fortasyn

4
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การศึึกษา S-connect ใช้้ ผ ลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อ าหารทาง
การแพทย์์ที่่�มีี Fortasyn Connect ในผู้้�ป่่วย mild to moderate
AD ที่่� ไ ด้้ รัั บ ยารัั ก ษาอัั ล ไซเมอร์์ เพื่่� อ ประเมิิ น ถึึงประโยชน์์
และความปลอดภััยในการใช้้ในรููปแบบการให้้เสริิม (add on
treatment) พบว่่าค่่าคะแนน ADS-cog ไม่่มีีความแตกต่่างจาก
กลุ่่�มควบคุุม ผลการศึึกษานี้้�แสดงให้้เห็็นว่่าสารอาหารเสริิมนี้้�
ไม่่ ไ ด้้ ป ระสิิ ท ธิิ ผ ลที่่� ดีีนัั กต่่ อ ผู้้�ป่่ ว ยในระยะ moderate AD
อย่่างไรก็็ตาม การศึึกษานี้้�ได้้แสดงให้้เห็็นถึึงความปลอดภััยของ
ผลิิตภััณฑ์์ Fortasyn Connect เมื่่อ� ใช้้ร่ว่ มกัับยารัักษาอััลไซเมอร์์
เนื่่�องจากไม่่พบผลข้้างเคีียงใด ๆ และผู้้�ป่่วยมีี  adherence
ในการใช้้สููง
การศึึกษา LipiDiDiet เป็็ น การศึึกษาที่่� มีีรูู ป แบบ
multicenter, randomized, double-blind, controlled,
parallel-group ศึึกษาใน 11 สถาบัันทางการแพทย์์จาก 4 ประเทศ 
(ฟิินแลนด์์ เยอรมนีี  เนเธอร์์แลนด์์ สวีีเดน) ศึึกษาโดยการใช้้
ผลิิตภััณฑ์์อาหารทางการแพทย์์ที่่�มีี Fortasyn Connect 1 ขวด
(125 มิิลลิิลิิตร)/วััน เป็็นเวลา 24 เดืือน ในผู้้�ป่่วยโรค MCI due
to AD (prodromal AD) จำำ�นวน 311 คน เมื่่�อครบ 24 เดืือน
ผู้้�ป่่วยสามารถเลืือกที่่�จะอยู่่�ในการศึึกษาต่่อได้้อีีก  72 เดืือน
(optional annual double-blind extended up to 72 months)
ซึ่่�งล่่าสุุดมีีการรายงานผลการศึึกษาที่่�ติิดตามมาเป็็นเวลา 3 ปีี
โดยปีีที่่� 2 ได้้ตีีพิิมพ์์ลงในวารสาร the Lancet Neurology และ

ปีีที่่� 3 ลงในวารสาร Alzheimer and Dementia พบว่่าผลิิตภััณฑ์์
Fortasyn Connect มีีประสิิทธิิภาพในการลดการถดถอยของ
สมองทั้้�งในด้้านความจำำ� ความรู้้�คิิด (cognition), การทำำ�กิิจวััตร
ประจำำ�วััน (function) และช่่วยลดการฝ่่อของสมองที่่�ปีีที่่� 2
และประโยชน์์ของการรัักษายัังคงเกิิดต่่อเนื่่�องจนถึึงปีีที่่� 3 โดย
ช่่วยลดการถดถอยของสมองด้้านความจำำ�และ cognition ได้้
ร้้อยละ 60 อย่่างมีีนััยสำำ�คััญทางสถิิติิ (p = 0.014) (รููปที่่� 6)
และช่่วยลดการถดถอยของสมองในการทำำ�กิิจวััตรประจำำ�วััน
จากการประเมิินด้้วย clinical dementia rating-sum of boxes
(CDR-SB) ได้้ร้้อยละ 45 (p = 0.014) (รููปที่่� 7) การศึึกษานี้้�
เป็็นการศึึกษาที่่ทำ� �ำ ยาวนาน พบผลการศึึกษาที่่น่� า่ สนใจคืือ ผู้้�ป่่วย
ที่่เ� ริ่่ม� อาหารทางการแพทย์์ชนิดิ นี้้�ได้้เร็็วกว่่าจะพบประสิิทธิิภาพ
จากการรัักษาที่่สู� งู กว่่า และเนื่่อ� งจากการศึึกษาดำำ�เนิินยาวนาน
ถึึง 3 ปีี จึึงบ่่งบอกถึึงประสิิทธิิผลในระยะยาว (long-term use)
มีีผู้้�ป่่วยส่่วนหนึ่่�งได้้รัับการติิดตามผลการรัักษายาวนานถึึง 8 ปีี
การศึึกษานี้้�จึึงจััดว่่าเป็็นการศึึกษาในผู้้�ป่่วยโรค MCI ที่่�มีีระยะ
เวลาศึึกษายาวนานที่่�สุุด

จากการวิิเคราะห์์ในกลุ่่�มย่่อย (exploratory analysis)
พบว่่ า ผู้้�ป่่ ว ยที่่� จ ะได้้ ป ระโยชน์์ สูู ง สุุ ด จากผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อ าหาร
ทางการแพทย์์ที่่�มีี  Fortasyn Connect คืือผู้้�ที่่�มีีคะแนน minimental state examination (MMSE) เริ่่�มต้้นสููงกว่่า นั่่�นคืือ
เป็็นผู้้�ป่่วยโรค MCI ระยะแรก ๆ (earlier stage of MCI) พบว่่า
ได้้ประสิิทธิิผลจากการรัักษาที่่ดีีกว่
� า่ นอกจากนี้้� LipiDiDiet study
ถืือเป็็น randomized controlled trial (RCT) ที่่� 3 ที่่�ยืืนยััน
ประโยชน์์ต่่อสมองด้้านความจำำ�  (memory) โดยการแย่่ลงของ
ความจำำ� (memory decline) น้้อยกว่่ากลุ่่�มควบคุุมถึึงร้้อยละ 76
(p = 0.008) และที่่� เ ดืือนที่่� 36 ของการศึึกษาพบว่่ า ผล
การประเมิินการฝ่่อของเนื้้�อสมองส่่วน hippocampus ในกลุ่่�ม
ที่่�ได้้ผลิิตภััณฑ์์อาหารทางการแพทย์์ที่�่มีี  Fortasyn Connect
น้้อยกว่่ากลุ่่�มควบคุุมร้้อยละ 33 (p = 0.002) และเนื่่�องจาก
ภาวะ hippocampal atrophy มีีความสัั ม พัั น ธ์์ กัั บ ปัั ญ หา
cognitive decline จึึงเป็็นปััจจััยหนึ่่ง� ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ที่่ส� ามารถใช้้ทำำ�นาย
การดำำ�เนิินโรคของ MCI สู่่�การเป็็นโรค AD ดัังนั้้�น การใช้้
ผลิิตภััณฑ์์อาหารทางการแพทย์์ที่่�มีี  Fortasyn Connect เป็็น
เวลา 36 เดืือนสามารถช่่วยลดปััญหาการฝ่่อของสมองส่่วนที่่�
ควบคุุมความจำำ�ได้้เมื่่�อเทีียบกัับกลุ่่�มควบคุุม
สรุุป
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ผู้้�ป่่วยโรคสมองเสื่่อ� มอััลไซเมอร์์ระยะเริ่่ม� แรกและผู้้�ที่มีี่�
ภาวะปริิชานบกพร่่องเล็็กน้้อยมีีการสููญเสีียจำำ�นวนและหน้้าที่่�
ของไซแนปส์์ (synaptic loss) ส่่งผลให้้เกิิดปััญหาด้้านความจำำ�
และหน้้าที่่ข� องสมองที่่แ� ย่่ลง ผลิิตภััณฑ์์อาหารทางการแพทย์์
ที่่�มีีส่่วนประกอบของกลุ่่�มสารอาหารจำำ�เพาะ Fortasyn
Connect ช่่วยเสริิมสร้้างจำำ�นวนและการทำำ�งานของไซแนปส์์
โดยมีีผลการศึึกษาทางคลิินิกพิ
ิ สูิ จู น์์ว่า่ การดื่่ม� อาหารทางการแพทย์์
ที่่�มีี  Fortasyn Connect 1 ขวด (125 มิิลลิิลิิตร) 1 ครั้้�งต่่อวััน
อย่่างต่่อเนื่่�องทุุกวัันจะช่่วยลดการถดถอยของสมองด้้าน
ความจำำ� ความรู้้�คิิด การทำำ�กิจวั
ิ ตั รประจำำ�วันั และลดการฝ่่อ
ของสมองส่่วน hippocampus เมื่่อ� เทีียบกัับกลุ่่�มควบคุุม และ
มีีประสิิทธิิภาพดีียิ่่�งขึ้้น� เมื่่อ� เริ่่มดื่
� มตั้้
�่ ง� แต่่ early stages of MCI
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