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Abstract

Antibiotic resistances of several clinically-important bacteria have led scientists to find new
drugs or methods of treatment. Antibody therapy is among these new methods with promising value.
Mechanisms of action are well-known and opsonization is the major mechanism for bacterial clearance.
Two types of antibodies, polyclonal and monoclonal antibodies, can be used with different advantages
and disadvantages, and their effectiveness have been demonstrated both in human and veterinary medicine. Safety of these antibodies, nowadays, is much safer than before based on production technology.
Besides, these antibodies are very stable and can be stored for a long period of time. However, availability
and cost can limit their usage compare to antibiotics, therefore, their indications will include only those
serious infection with antibiotic-resistant bacteria and some other special conditions.
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การใช้ antibody therapy ส� ำหรับโรคติดเชื้อแบคทีเรีย
กรวุธ พันธ์อารี วฒั นา1

บทคัดย่ อ
การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรี ยที่มีความส�ำคัญทางการแพทย์หลายชนิ ด เป็ นผลให้นกั
วิทยาศาสตร์ตอ้ งค้นคว้าหายาใหม่ หรื อวิธีการใหม่สำ� หรับการรักษา การรักษาด้วยแอนติบอดี้ เป็ น
หนึ่งในวิธีการใหม่ที่ให้ผลการรักษาเป็ นที่น่าสนใจ กลไกการออกฤทธิ์เป็ นที่ทราบกันดีอยูแ่ ล้ว โดย
opsonization เป็ นวิธีการหลักที่ใช้ในการก�ำจัดแบคทีเรี ย antibodies ที่นำ� มาใช้ มี 2 ชนิดใหญ่ๆ คือ
polyclonal และ monoclonal antibodies ซึ่งมีความแตกต่างกันไปในคุณสมบัติท้ งั ด้านดีและด้านเสี ย
และได้มีการพิสูจน์ประสิ ทธิภาพในการใช้แล้วทั้งในทางการแพทย์และสัตวแพทย์ ความปลอดภัยใน
การใช้ในปั จจุบนั ได้รับการพัฒนาจนค่อนข้างปลอดภัยจากผลของความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการ
ผลิต นอกจากนี้ มันยังค่อนข้างมีความคงตัว และสามารถเก็บรักษาได้ยาวนาน อย่างไรก็ตาม ยังมีขอ้
จ�ำกัดของผลิตภัณฑ์ที่มีให้ใช้ และด้านราคา เมื่อเทียบกับยาปฏิชีวนะ ท�ำให้ขอ้ บ่งใช้จำ� กัดอยูเ่ ฉพาะ
ในกรณี การติดเชื้อแบคทีเรี ยที่ด้ือต่อยาปฏิชีวนะ และในบางกรณี ที่มีความจ�ำเป็ นพิเศษเท่านั้น
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บทน�ำ
การดื้อยาปฏิชีวนะของแบคทีเรี ย จัดเป็ นปัญหาส�ำคัญทางการแพทย์ โดยเฉพาะในเชื้อก่อโรค
ร้ายแรงหลายชนิด ที่สำ� คัญ ได้แก่ Mycobacterium tuberculosis, Methicillin-resistant Staphylococcus
aureus (MRSA), Vancomycin-resistant enterococci (VRE), และ Pseudomonas aeruginosa เป็ นต้น
[1] เป็ นผลให้มีความพยายามในการค้นคว้าวิจยั หายาชนิดใหม่ [2] กลุ่มใหม่ [3-8] รวมทั้งวิธีการอื่นๆ
ที่นอกเหนือจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ทางเลือกหนึ่งที่ให้ผลการรักษาเป็ นที่น่าสนใจ คือ การใช้ antibody
therapy [9] หรื อการรักษาด้วยการใช้สารภูมิคุม้ กันแอนติบอดี้ ซึ่ งจัดเป็ นวิธีการหนึ่งในหลายวิธีของ
ภูมิคุม้ กันบ�ำบัด (immunotherapy) [10-11] และการน�ำมาใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรี ยนี้ ถือเป็ นหนึ่ง
ในประโยชน์หลายด้านของภูมิคุม้ กันบ�ำบัดเช่นกัน [9,12-14] โดยในรายละเอียดต่างๆ ของภูมิคุม้ กัน
บ�ำบัดจะไม่ขอกล่าวในที่น้ ี
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การใช้ antibody therapy ส�ำหรับเป็ นทางเลือกในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรี ยดื้อยาปฏิชีวนะ
นั้น เพื่อเป็ นข้อมูลในการตัดสิ นใจเลือกใช้ อาจพิจารณาเกี่ยวกับ antibody therapy ในประเด็นต่างๆ
ต่อไปนี้ คือ กลไกการก�ำจัดเชื้อแบคทีเรี ย ชนิดของ antibodies ประสิ ทธิภาพของการใช้ ความปลอดภัย
และการเก็บรักษา

กลไกของ antibody therapy ในการก�ำจัดเชื้อแบคทีเรีย
Antibodies ก�ำจัดเชื้อโรคประเภทต่างๆ โดยอาศัยกลไกที่หลากหลาย เช่น agglutination,
trapping in mucus, inhibition of attachment, opsonization, neutralization of toxin, complement
activation, ADCC of infected cells และ phagocytosis via Fc receptor [15] ซึ่งในกรณี ของเชื้อแบคทีเรี ย
นั้น กลไกหลัก คือ opsonization ที่ทำ� ให้เกิดกระบวนการ opsono-phagocytosis แล้วช่วยเร่ งให้เกิด
กระบวนการ bacterial clearance นอกจากนี้ กลไกอื่นๆที่มีความส�ำคัญในการรักษาการติดเชื้ อ
แบคทีเรี ย ได้แก่ การป้ องกันการ attachment ของแบคทีเรี ยต่อเยือ่ เมือก และการเกิด neutralization
ต่อ bacterial toxins ต่างๆ [16]
กลไกดังกล่าวข้างต้น อาจท�ำให้สามารถแยกประเภทของ antibody therapy ออกเป็ น 2 ประเภท
คือ แบบโดยตรง กับโดยอ้อม ซึ่งส�ำหรับแบบโดยตรงนั้น คือการมุ่งเป้ าหมายไปที่ส่วนประกอบต่างๆ
ของ bacterial cell surfaces ใช้กลไกก�ำจัดในลักษณะ opsonisation ส่ วนแบบโดยอ้อมนั้น หมายถึง
การมุ่งเป้ าหมายไปที่ virulence factors ต่างๆ ที่หลัง่ ออกมาจากเซลล์แบคทีเรี ย เช่น pigments, proteases, toxins แล้วใช้กลไกของการ neutralization ในการท�ำลายสารเหล่านั้นและลดความรุ นแรงของ
การเกิดโรคได้ [1]

ชนิดของ antibodies ส� ำหรับ antibody therapy
Antibodies ที่นำ� มาใช้ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรี ย แบ่งเป็ น 2 ประเภทใหญ่ คือ polyclonal
antibodies และ monoclonal antibodies (mAb) โดย polyclonal antibodies นั้น ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์
ของ antibodies ที่มี immunoglobulins ที่จำ� เพาะต่อ antigen หลากหลายชนิด โดยตัวอย่างของ polyclonal antibodies ได้แก่ hyperimmune serum, intravenous immunoglobulins (IVIG) ที่ส่วนใหญ่ได้
มาจากการบริ จาคเลือดของคนหรื อสัตว์ที่ผา่ นการสร้างภูมิคมุ ้ กันโดยธรรมชาติหรื อการฉีดวัคซีน แล้ว
น�ำมาผ่านกระบวนการแยกส่ วนที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ยังอาจได้มาจากการผสมกันของ monoclonal antibodies อีกด้วย ส่ วน monoclonal antibodies เป็ น ผลิตภัณฑ์ที่มีความจ�ำเพาะต่อ antigen ชนิด
เดียว ดังนั้นแหล่งที่มาจึงเกิดจากการผลิตในห้องปฏิบตั ิการ [16] การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท้ งั สองชนิด
นี้ อาจพิจารณาจากข้อดีขอ้ เสี ยที่แตกต่างกันไป ต่อไปนี้
Polyclonal antibodies เป็ นชนิดแรกที่มีการน�ำมาใช้ เนื่องจากหาได้ง่าย และการผลิต mono-
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clonal antibodies เกิดขึ้นภายหลัง ข้อดีของ polyclonal antibodies นอกจากการได้มาที่ง่ายกว่าแล้ว
ยังมีขอ้ ดีที่สำ� คัญคือ สามารถออกฤทธิ์ต่อต้านเชื้อโรคได้หลายชนิด หรื อ broad-spectrum activities
นอกจากนี้ การออกฤทธิ์กบั เชื้อชนิดหนึ่ง มันยังอาจจับ epitopes หลายต�ำแหน่งในเวลาเดียวกันได้อีก
ด้วย [16] ส�ำหรับข้อเสี ยของ polyclonal antibodies นั้น ที่สำ� คัญ ได้แก่ ผลเสี ยที่อาจท�ำให้เกิดความ
เป็ นพิษต่อไต และอาจท�ำให้เกิด anaphylactic reactions [17] นอกจากนี้ ยังมีขอ้ เสี ยในแง่ของคุณภาพ
และการใช้ ได้แก่ การที่ตอ้ งตรวจโรคผูบ้ ริ จาค (pre-screened) ซึ่ งมีค่าใช้จ่ายสู ง ความไม่สม�่ำเสมอ
ของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การที่อาจมีเชื้อโรคปนเปื้ อน และการที่ตอ้ งใช้ปริ มาณที่ค่อนข้างมากใน
การรักษา เป็ นต้น [16]
Monoclonal antibodies เป็ นชนิดที่พฒั นาขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่ องต่างๆ ของ polyclonal
antibodies ข้อดีที่สำ� คัญได้แก่ การมีความจ�ำเพาะสู ง การมีความเป็ นพิษต�่ำ การที่สามารถท�ำการ
ปรับปรุ งคุณภาพได้ง่าย การมีคุณภาพที่คงที่ของผลิตภัณฑ์ การไม่มีเชื้อโรคปนเปื้ อน การที่สามารถ
ผลิตออกมาในปริ มาณมากได้ และการใช้ในปริ มาณน้อยเนื่องจากมีความเข้มข้นสู ง เป็ นต้น ส�ำหรับ
ข้อเสี ยของ monoclonal antibodies ได้แก่ ขอบเขตการออกฤทธิ์ ที่แคบอันเนื่องมาจากความจ�ำเพาะต่อ
antigen ชนิดเดียว ท�ำให้ตอ้ งการการวินิจฉัยที่แม่นย�ำมาก และโอกาสของการใช้ไม่ได้ผลอาจเกิดขึ้น
ได้ อันเนื่องมาจากการเกิด mutation ของ epitope เป้ าหมาย แล้วมันไม่สามารจดจ�ำได้ [16] นอกจาก
นี้ ในแง่ของการพัฒนา monoclonal antibodies นั้น antigen เป้ าหมายที่เลือกมาใช้จะต้องมีความส�ำคัญ
ซึ่งเมื่อ antibodies เข้าจับแล้ว จะต้องเกิดผลในลักษณะที่ทำ� ให้กระบวนการของโรคหยุดลงได้ ดังนั้น
การเลือกหาชนิดของ antigen ที่เหมาะสมจึงเป็ นขั้นตอนที่คอ่ นข้างส�ำคัญของการศึกษาวิจยั ในปัจจุบนั

ประสิ ทธิภาพของการใช้ polyclonal antibodies
Polyclonal antibodies ที่นำ� มาใช้ในทางคลินิค อาจจ�ำแนกตามแหล่งที่มา เป็ นชนิด animalderived และ human-derived และอาจจ�ำแนกตามคุณสมบัติได้อย่างน้อย 5 ชนิด คือ 1) pool polyclonal
antibodies ซึ่ งเป็ น fractionated plasma products จากเลือดบริ จาคที่เอามารวมกัน ผลิตภัณฑ์ที่สำ� คัญ
ก็คือ intravenous immunoglobulin (IVIG) ซึ่งมักน�ำไปใช้ในลักษณะทดแทนกับกรณี ของ antibody
deficiency และใช้รักษาโรคภูมิแพ้ต่างๆ 2) hyperimmune polyclonal antibodies ที่มี high titers จ�ำเพาะ
ต่อ antigen บางชนิด นิยมใช้ในกรณี ฉุกเฉิ นของการติดเชื้อ 3) monoclonal antibody cocktails เป็ น
ชนิดที่นำ� มา monoclonal antibodies หลายชนิดมาผสมรวมกันตามความจ�ำเพาะต่อ antigen ที่ตอ้ งการ
4) antigen-specific recombinant polyclonal antibodies อาจจัดเป็ น next generation ที่อาศัยความ
ก้าวหน้าทาง molecular biology ใช้ mammalian cell culture ในการผลิต recombinant human antibodies และ 5) transgenic polyclonal antibodies ซึ่งอาศัย transgenic technology ในการท�ำให้สตั ว์เช่นโค
สามารถสังเคราะห์ antibodies ของคนเป็ นปริ มาณมาก [18]
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ประสิ ทธิ ภาพทางคลินิกในการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรี ยของ polyclonal antibodies ใน
ทางการแพทย์ อาจแสดงได้ดว้ ยการศึกษาของ Kelly [19] ที่ใช้ antistaphylococcal hyperimmune
plasma (ASP) และ immunoglobulins (ASIG) ในการรักษาการติดเชื้อ Staphylococcus aureus ที่ด้ือยา
ปฏิชีวนะในประเทศรัสเซี ย ASP และ ASIG ผลิตมาจากการฉี ดวัคซี นที่ทำ� มาจาก staphylococcal
exotoxins ให้อาสาสมัคร 3 ครั้งห่างกัน 7 วัน และเก็บเลือดในวันที่ 21 ซึ่ งจะได้ค่าเฉลี่ยของ anti-αtoxin titer ประมาณ 12.7 IU/ml เมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้ว น�ำไปใช้รักษาการติดเชื้อในผูป้ ่ วยกรณี
ต่างๆ โดยการใช้ ASP ฉี ดเข้าหลอดเลือดด�ำ และ ASIG ฉี ดเข้ากล้ามเนื้อ ทุกวันหรื อวันเว้นวัน เป็ น
เวลา 5-6 วัน แล้วแต่ความรุ นแรงของโรค ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุ่มควบคุมแล้ว การใช้ ASP และ
ASIG ให้ผลการรักษาที่ดีมาก
ส�ำหรับในทางสัตวแพทย์ มีการศึกษาการใช้ polyclonal antibodies รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรี ย
ในสัตว์ชนิดต่างๆ ได้แก่ ม้า [20,21] โค [22,23] สุ กร [24] และปลา [25] เป็ นต้น โดยการศึกษาในม้า
นั้น Caston และคณะ [20] ทดลองใช้ hyperimmune plasma ในลูกม้าเกิดใหม่เพื่อป้ องกันการติดเชื้อ
Rhodococcus equi ซึ่งท�ำให้เกิดโรคปอดบวม พบว่าถึงแม้ไม่สามารถป้ องกันการติดเชื้อได้ แต่สามารถ
ลดระดับความรุ นแรงได้เมื่อเทียบกับกลุ่มควบคุม ส่ วนการศึกษาในโค McBeath [22] ทดลองใช้
polyvalent hyperimmune serum ฉี ดเข้าหลอดเลือด ในการป้ องกันการเกิด colisepticeamia ในลูกโค
พบว่าสามารถป้ องกันการเกิดโรคได้ แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาการใช้ hyperimmune plasma โดย
Selim และคณะ [23] ซึ่งศึกษาในลักษณะของ prospective double-blind clinical trial พบว่า hyperimmune plasma ที่พวกเขาใช้ในการศึกษาไม่สามารถป้ องกันการป่ วยและการตายของลูกโคจากเชื้อ E.
coli ได้ ส�ำหรับการศึกษาในสุ กรนั้น Andresen และ Tegtmeier [24] ได้แสดงผลส�ำเร็ จของการใช้
horse antiserum ที่ตา้ นเชื้อ Streptococcus suis serotype 2 ป้ องกันการติดเชื้อในสุ กร โดยการฉี ด
antiserum เข้ากล้ามเนื้อของสุ กร 1 วันก่อนการฉี ดเชื้อแบคทีเรี ยเข้าร่ างกายเพื่อเหนี่ยวน�ำให้เกิดโรค
ส�ำหรับการศึกษาในปลา โดย Pasnik และคณะ [25] มีลกั ษณะการศึกษาเช่นเดียวกับสัตว์อื่นๆ คือ
ทดลองในเชิงป้ องกัน โดยผลิต antiserum ต่อต้านเชื้อ Streptococcus agalactiae แล้วฉี ดให้กบั ปลา
ทดลองก่อนการฉี ดเชื้อตามเข้าไปภายหลัง พบว่าสามารถป้ องกันการติดเชื้อได้

ประสิ ทธิภาพของการใช้ monoclonal antibodies
ผลิตภัณฑ์ antibodies จ�ำนวนมากที่ม่งุ หมายในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรี ยในปัจจุบนั เป็ น
ชนิดmonoclonal antibodies ซึ่งตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่กำ� ลังอยูใ่ นกระบวนการศึกษาทางคลินิคระ
ยะต่างๆ ได้แก่ Pagibaximab ซึ่งเป็ น chimeric IgG1k ส�ำหรับต้านเชื้อ Staphylococcus, Aurexis ซึ่ ง
เป็ น humanized IgG1k ส�ำหรับต้านเชื้อ Staphylococcus, ABthrax ซึ่ งเป็ น recombinant human IgG1l
ส�ำหรับต้านเชื้อ Bacillus anthracis และ KBPA101 ซึ่ งเป็ น human monoclonal IgM ส�ำหรับต้านเชื้อ
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Pseudomonas aeruginosa เป็ นต้น [1]
ประสิ ทธิภาพของ monoclonal antibodies เหล่านี้ อาจมีความแตกต่างกัน ขึ้นกับชนิดของ
antigen เป้ าหมายที่เป็ นส่ วนประกอบของเชื้ อแบคทีเรี ยที่ผผู ้ ลิตเลือกใช้ เป้ าหมายเหล่านั้น ได้แก่
capsular targets, cell wall targets และ membrane targets เป็ นต้น [26] โดยลักษณะส�ำคัญของ monoclonal antibodies ที่ตอ้ งการ คือสามารถที่จะออกฤทธิ์ ครอบคลุมทุก species ของเชื้อในกลุ่มนั้นๆ ได้
[16]
Pagibaximab เป็ นตัวอย่างของ monoclonal antibodies ที่มีเป้ าหมายคือ lipoteichoic acid
(LTA) ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบส�ำคัญบนผนังเซลล์ของเชื้อ staphylococci ทุกชนิ ด การศึกษาในหนู
ทดลอง พบว่ามี 80% protection ต่อต้านการฉี ดเชื้อ S. aureus ในระดับที่ทำ� ให้ตายได้ [26] และใน
การศึกษา phase I/II clinical trials โดย Weisman และคณะ [27] ในเด็กแรกคลอดที่มีน้ ำ� หนักต�่ำกว่า
ปกติ พบว่า Pagibaximab ไม่มีคุณสมบัติ immunogenic สามารถ opsonization เชื้อ Staphylococcus
ได้ดี และสามารถลดอัตราการเกิด bacteremia
Aurexis เป็ นตัวอย่างของ monoclonal antibodies ที่มีเป้ าหมายคือ Staphylococcus clumping
factor A (ClfA) ทดสอบประสิ ทธิภาพในหนูทดลอง พบว่าสามารถป้ องกันอันตรายจากการฉี ดเชื้อ
S. aureus ในระดับที่ทำ� ให้ตายได้ เช่นเดียวกับ Pagibaximab [26] และในการศึกษาระดับ phase II
clinical trial โดย Weems และคณะ [28] ที่ทดสอบการใช้ร่วมกับยาปฏิชีวนะ vancomycin ให้ผลการ
รักษาเป็ นที่น่าพอใจ มีผลข้างเคียงน้อย และ monoclonal antibodies มีค่าครึ่ งชีวติ ในร่ างกายอย่างน้อย
18 วัน

ความปลอดภัยของการใช้ antibodies
ปั ญหาของการใช้ antibodies หลักๆ แล้วมีอยู่ 2 ประการคือ 1) ผลเสี ยที่สืบเนื่องมาจากการ
ใช้ antibodies ได้แก่ adverse reactions จากการเกิด immune complexes ซึ่ งจะค่อนข้างมีความเสี่ ยง
สูงในช่วงต้นของการรักษา นอกจากนี้ side effects ก็อาจเกิดขึ้นได้ในลักษณะ infusion-rate dependent
โดยอาการที่มกั เกิดขึ้น คือ flushing, headache, nausea, vomiting และ myalgias ส่ วนการแพ้อย่าง
รุ นแรงจะเกิดขึ้นได้ยาก เฉพาะกับบางรายที่มี IgE antibodies ต่อต้านกับ IgA [29] และ 2) ผลเสี ยอัน
เนื่องมาจากการปนเปื้ อนของเชื้อโรค โดยเฉพาะเชื้อไวรัส [16]
ผลิตภัณฑ์ antibodies ในปัจจุบนั ค่อนข้างปลอดจากปั ญหาข้างต้น ด้วยกระบวนการผลิตใน
เชิงอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วย ตัวอย่างกระบวนการที่สำ� คัญ ได้แก่ การคัดเลือก
แหล่งที่มาของพลาสม่า หรื อการท�ำ donor screening การท�ำ fractionation การท�ำ IgA depletion การ
ลด antigenicity ของ species-specific Fc region ของ immunoglobulins ด้วยการตัดส่ วน Fc fragments
ออก การท�ำ purification และการท�ำ virus reduction เป็ นต้น [30]
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ความปลอดภัยของการใช้ antibody ยังแสดงได้ดว้ ยผลการใช้ในทางคลินิก โดยผูป้ ่ วยกว่า
200 คนที่ได้รับ intravenous immunoglobulins (IVIg) หลายครั้งต่อคน รวมแล้วเกือบถึง 10,000 ครั้ง
มีอตั ราการเกิด adverse effects ประมาณ 24-36% เมื่อได้รับในขนาดที่สูง และผลเสี ยที่เกิดส่ วนใหญ่
นั้นไม่รุนแรง โดยข้อแนะน�ำเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้กค็ ือ การให้ดว้ ยวิธี slow infusion ในผู ้
ป่ วยที่ไม่มีภาวะขาดน�้ำ [31]

การเก็บรักษาและอายุการใช้ งาน
Antibodies เป็ นโปรตีนที่มีความคงตัวดีมาก โดยมีความทนทานในสิ่ งแวดล้อมที่มีความเป็ น
กรดด่างต่างๆ กัน และยังทนต่อการถูกท�ำลายด้วยเอนไซม์ยอ่ ยโปรตีนอีกด้วย ซึ่ งในร่ างกายของคน
หรื อสัตว์น้ นั antibodies สามารถพบได้ในเหงื่อและในสิ่ งคัดหลัง่ ต่างๆ ซึ่ งมี pH แตกต่างกัน ตั้งแต่
pH 2 ในกระเพาะอาหาร จนถึง pH 8 ในน�้ำอสุ จิ น�้ำตาและในล�ำไส้ ซึ่ งสิ่ งแวดล้อมเหล่านี้มกั จะมี
เอนไซม์ protease อยูด่ ว้ ย และเมื่อศึกษาการอยูร่ อดของ antibodies ในเอนไซม์ pepsin ที่ pH 2 หรื อ
ใน pancreatic enzymes ที่ pH 7.5 พบว่ามันอยูร่ อดและยังท�ำหน้าที่ได้เป็ นจ�ำนวนมาก [32] นอกจาก
นี้การศึกษาในห้องปฏิบตั ิการแสดงให้เห็นว่า antibodies มีความคงตัวและสามารถจับกับแอนติเจน
ได้ในช่วง pH ที่กว้างตั้งแต่ 4-9 [33]
การเก็บรักษา antibodies สามารถเก็บไว้ได้ค่อนข้างนาน โดยมีการรายงานว่า anti-herpes
simplex virus (HSV) monoclonal antibodies ที่อยูใ่ นสารละลาย (pH 4-7) เก็บไว้ในอุณหภูมิหอ้ ง ยัง
คงรักษาฤทธิ์ของมันไว้ได้ถึง 80% เป็ นเวลานานถึง 6 เดือน นอกจากนี้ lyophilized antibodies สามารถ
คงฤทธิ์อยูไ่ ด้อย่างน้อย 2 ปี และถ้าเก็บอยูใ่ นรู ปของ spray-dried powder จะเก็บได้ถึง 11 ปี [15]

บทสรุป
ปั ญหาของการติดเชื้อแบคทีเรี ยที่ด้ือยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะชนิด multi-drug resistance นั้น
ได้นำ� ไปสู่การค้นหาตัวยาและวิธีการใหม่ๆ ซึ่ง antibody therapy ก็เป็ นวิธีการหนึ่งที่มีความคาดหมาย
ว่าจะเป็ นทางเลือกที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ด้วยการใช้ antibody ไม่วา่ จะเป็ นชนิด polyclonal antibodies หรื อ monoclonal antibodies ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ท�ำให้มีท้ งั ประสิ ทธิภาพในการรักษา
และความปลอดภัยสูง อีกทั้งยังสามารถเก็บรักษาได้ยาวนาน
อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรี ยบเทียบกับยาปฏิชีวนะแล้ว antibodies ยังมีขอ้ จ�ำกัดบางประการ เช่น
กระบวนการผลิตที่ยงุ่ ยากกว่า ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีให้เลือกใช้นอ้ ย หรื อหาได้ยาก ราคาแพง รวมทั้ง
ขอบเขตการออกฤทธิ์ที่แคบ จ�ำเพาะต่อชนิดของเชื้อ ท�ำให้ขอ้ บ่งใช้ของ antibody therapy จ�ำกัดเฉพาะ
ในบางกรณี ของการติดเชื้อ ซึ่ งได้แก่ เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ เชื้อที่มีความรุ นแรง การป้ องกันในรายที่
ภูมิคุม้ กันบกพร่ องหรื อไม่สมบูรณ์ และในกรณี ที่ไม่อาจใช้วธิ ี active immunization ได้
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