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Uses of Antibody Therapy for Bacterial 
Infection

Korawuth  Punareewattana1

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 medi-
cine. 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�าหรับโรคตดิเช้ือแบคทเีรีย

กรวธุ  พนัธ์อารีวฒันา1

บทคดัย่อ

	 การด้ือยาปฏิชีวนะของแบคทีเรียท่ีมีความส�าคญัทางการแพทยห์ลายชนิด	 เป็นผลให้นกั

วทิยาศาสตร์ตอ้งคน้ควา้หายาใหม่	หรือวธีิการใหม่ส�าหรับการรักษา	การรักษาดว้ยแอนติบอด้ี	 เป็น

หน่ึงในวธีิการใหม่ท่ีใหผ้ลการรักษาเป็นท่ีน่าสนใจ	กลไกการออกฤทธ์ิเป็นท่ีทราบกนัดีอยูแ่ลว้	โดย	

opsonization	 เป็นวธีิการหลกัท่ีใชใ้นการก�าจดัแบคทีเรีย	antibodies	 ท่ีน�ามาใช	้ มี	2	ชนิดใหญ่ๆ	คือ	

polyclonal	และ	monoclonal	antibodies	ซ่ึงมีความแตกต่างกนัไปในคุณสมบติัทั้งดา้นดีและดา้นเสีย	

และไดมี้การพสูิจนป์ระสิทธิภาพในการใชแ้ลว้ทั้งในทางการแพทยแ์ละสตัวแพทย	์ความปลอดภยัใน

การใชใ้นปัจจุบนัไดรั้บการพฒันาจนค่อนขา้งปลอดภยัจากผลของความกา้วหนา้ในเทคโนโลยกีาร

ผลิต	นอกจากน้ี	มนัยงัค่อนขา้งมีความคงตวั	และสามารถเกบ็รักษาไดย้าวนาน	อยา่งไรกต็าม	ยงัมีขอ้

จ�ากดัของผลิตภณัฑท่ี์มีใหใ้ช	้และดา้นราคา	 เม่ือเทียบกบัยาปฏิชีวนะ	ท�าใหข้อ้บ่งใชจ้ �ากดัอยูเ่ฉพาะ

ในกรณีการติดเช้ือแบคทีเรียท่ีด้ือต่อยาปฏิชีวนะ	และในบางกรณีท่ีมีความจ�าเป็นพิเศษเท่านั้น
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บทน�ำ

 การด้ือยาปฏิชีวนะของแบคทีเรีย จดัเป็นปัญหาส�าคญัทางการแพทย ์โดยเฉพาะในเช้ือก่อโรค

ร้ายแรงหลายชนิด ท่ีส�าคญั ไดแ้ก่ Mycobacterium tuberculosis, Methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus (MRSA), Vancomycin-resistant enterococci (VRE), และ Pseudomonas aeruginosa เป็นตน้ 

[1] เป็นผลใหมี้ความพยายามในการคน้ควา้วจิยัหายาชนิดใหม่ [2] กลุ่มใหม่ [3-8] รวมทั้งวธีิการอ่ืนๆ 

ท่ีนอกเหนือจากการใชย้าปฏิชีวนะ ทางเลือกหน่ึงท่ีใหผ้ลการรักษาเป็นท่ีน่าสนใจ คือ การใช ้antibody 

therapy [9] หรือการรักษาดว้ยการใชส้ารภมิูคุม้กนัแอนติบอด้ี ซ่ึงจดัเป็นวธีิการหน่ึงในหลายวธีิของ

ภมิูคุม้กนับ�าบดั (immunotherapy) [10-11] และการน�ามาใชรั้กษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียน้ี ถือเป็นหน่ึง

ในประโยชนห์ลายดา้นของภมิูคุม้กนับ�าบดัเช่นกนั [9,12-14] โดยในรายละเอียดต่างๆ ของภมิูคุม้กนั

บ�าบดัจะไม่ขอกล่าวในท่ีน้ี

http://vmj.kku.ac.th
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 การใช ้antibody therapy ส�าหรับเป็นทางเลือกในการรักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียด้ือยาปฏิชีวนะ

นั้น เพื่อเป็นขอ้มูลในการตดัสินใจเลือกใช ้อาจพิจารณาเก่ียวกบั antibody therapy ในประเดน็ต่างๆ 

ต่อไปน้ี คือ กลไกการก�าจดัเช้ือแบคทีเรีย ชนิดของ antibodies ประสิทธิภาพของการใช ้ความปลอดภยั 

และการเกบ็รักษา

กลไกของ antibody therapy ในกำรก�ำจดัเช้ือแบคทเีรีย

 Antibodies ก�าจดัเช้ือโรคประเภทต่างๆ โดยอาศยักลไกท่ีหลากหลาย  เช่น agglutination, 

trapping in mucus, inhibition of attachment, opsonization, neutralization of toxin, complement 

activation, ADCC of infected cells และ phagocytosis via Fc receptor [15] ซ่ึงในกรณีของเช้ือแบคทีเรีย

นั้น กลไกหลกั คือ opsonization ท่ีท�าใหเ้กิดกระบวนการ opsono-phagocytosis แลว้ช่วยเร่งใหเ้กิด

กระบวนการ bacterial clearance นอกจากน้ี กลไกอ่ืนๆท่ีมีความส�าคญัในการรักษาการติดเช้ือ

แบคทีเรีย ไดแ้ก่ การป้องกนัการ attachment ของแบคทีเรียต่อเยือ่เมือก และการเกิด neutralization 

ต่อ bacterial toxins ต่างๆ [16]

 กลไกดงักล่าวขา้งตน้ อาจท�าใหส้ามารถแยกประเภทของ antibody therapy ออกเป็น 2 ประเภท 

คือ แบบโดยตรง กบัโดยออ้ม ซ่ึงส�าหรับแบบโดยตรงนั้น คือการมุ่งเป้าหมายไปท่ีส่วนประกอบต่างๆ 

ของ bacterial cell surfaces ใชก้ลไกก�าจดัในลกัษณะ opsonisation ส่วนแบบโดยออ้มนั้น หมายถึง

การมุ่งเป้าหมายไปท่ี virulence factors ต่างๆ ท่ีหลัง่ออกมาจากเซลลแ์บคทีเรีย เช่น pigments, prote-

ases, toxins แลว้ใชก้ลไกของการ neutralization ในการท�าลายสารเหล่านั้นและลดความรุนแรงของ

การเกิดโรคได ้[1]

ชนิดของ antibodies ส�ำหรับ antibody therapy

 Antibodies ท่ีน�ามาใชใ้นการรักษาการติดเช้ือแบคทีเรีย แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ ่คือ polyclonal 

antibodies และ monoclonal antibodies (mAb) โดย polyclonal antibodies นั้น ครอบคลุมถึงผลิตภณัฑ์

ของ antibodies ท่ีมี immunoglobulins ท่ีจ�าเพาะต่อ antigen หลากหลายชนิด โดยตวัอยา่งของ poly-

clonal antibodies ไดแ้ก่ hyperimmune serum, intravenous immunoglobulins (IVIG) ท่ีส่วนใหญ่ได้

มาจากการบริจาคเลือดของคนหรือสตัวท่ี์ผา่นการสร้างภมิูคุม้กนัโดยธรรมชาติหรือการฉีดวคัซีน แลว้

น�ามาผา่นกระบวนการแยกส่วนท่ีแตกต่างกนั นอกจากน้ี ยงัอาจไดม้าจากการผสมกนัของ monoclo-

nal antibodies อีกดว้ย ส่วน monoclonal antibodies เป็น ผลิตภณัฑท่ี์มีความจ�าเพาะต่อ antigen ชนิด

เดียว ดงันั้นแหล่งท่ีมาจึงเกิดจากการผลิตในหอ้งปฏิบติัการ [16] การเลือกใชผ้ลิตภณัฑท์ั้งสองชนิด

น้ี อาจพิจารณาจากขอ้ดีขอ้เสียท่ีแตกต่างกนัไป ต่อไปน้ี 

 Polyclonal antibodies เป็นชนิดแรกท่ีมีการน�ามาใช ้เน่ืองจากหาไดง่้าย และการผลิต mono-
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clonal antibodies เกิดข้ึนภายหลงั ขอ้ดีของ polyclonal antibodies นอกจากการไดม้าท่ีง่ายกวา่แลว้ 

ยงัมีขอ้ดีท่ีส�าคญัคือ สามารถออกฤทธ์ิต่อตา้นเช้ือโรคไดห้ลายชนิด หรือ broad-spectrum activities 

นอกจากน้ี การออกฤทธ์ิกบัเช้ือชนิดหน่ึง มนัยงัอาจจบั epitopes หลายต�าแหน่งในเวลาเดียวกนัไดอี้ก

ดว้ย [16] ส�าหรับขอ้เสียของ polyclonal antibodies นั้น ท่ีส�าคญั ไดแ้ก่ ผลเสียท่ีอาจท�าใหเ้กิดความ

เป็นพิษต่อไต และอาจท�าใหเ้กิด anaphylactic reactions [17] นอกจากน้ี ยงัมีขอ้เสียในแง่ของคุณภาพ

และการใช ้ ไดแ้ก่ การท่ีตอ้งตรวจโรคผูบ้ริจาค (pre-screened) ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายสูง ความไม่สม�่าเสมอ

ของคุณภาพของผลิตภณัฑ ์ การท่ีอาจมีเช้ือโรคปนเป้ือน และการท่ีตอ้งใชป้ริมาณท่ีค่อนขา้งมากใน

การรักษา เป็นตน้ [16]

 Monoclonal antibodies เป็นชนิดท่ีพฒันาข้ึนมาเพื่อแกไ้ขขอ้บกพร่องต่างๆ ของ polyclonal 

antibodies ขอ้ดีท่ีส�าคญัไดแ้ก่ การมีความจ�าเพาะสูง การมีความเป็นพิษต�่า การท่ีสามารถท�าการ

ปรับปรุงคุณภาพไดง่้าย การมีคุณภาพท่ีคงท่ีของผลิตภณัฑ ์การไม่มีเช้ือโรคปนเป้ือน การท่ีสามารถ

ผลิตออกมาในปริมาณมากได ้และการใชใ้นปริมาณนอ้ยเน่ืองจากมีความเขม้ขน้สูง เป็นตน้ ส�าหรับ

ขอ้เสียของ monoclonal antibodies ไดแ้ก่ ขอบเขตการออกฤทธ์ิท่ีแคบอนัเน่ืองมาจากความจ�าเพาะต่อ 

antigen ชนิดเดียว ท�าใหต้อ้งการการวนิิจฉยัท่ีแม่นย �ามาก และโอกาสของการใชไ้ม่ไดผ้ลอาจเกิดข้ึน

ได ้อนัเน่ืองมาจากการเกิด mutation ของ epitope เป้าหมาย แลว้มนัไม่สามารจดจ�าได ้[16] นอกจาก

น้ี ในแง่ของการพฒันา monoclonal antibodies นั้น antigen เป้าหมายท่ีเลือกมาใชจ้ะตอ้งมีความส�าคญั 

ซ่ึงเม่ือ antibodies เขา้จบัแลว้ จะตอ้งเกิดผลในลกัษณะท่ีท�าใหก้ระบวนการของโรคหยดุลงได ้ดงันั้น

การเลือกหาชนิดของ antigen ท่ีเหมาะสมจึงเป็นขั้นตอนท่ีค่อนขา้งส�าคญัของการศึกษาวจิยัในปัจจุบนั

ประสิทธิภำพของกำรใช้ polyclonal antibodies

 Polyclonal antibodies ท่ีน�ามาใชใ้นทางคลินิค อาจจ�าแนกตามแหล่งท่ีมา เป็นชนิด animal-

derived และ human-derived และอาจจ�าแนกตามคุณสมบติัไดอ้ยา่งนอ้ย 5 ชนิด คือ 1) pool polyclonal 

antibodies ซ่ึงเป็น fractionated plasma products จากเลือดบริจาคท่ีเอามารวมกนั ผลิตภณัฑท่ี์ส�าคญั

กคื็อ intravenous immunoglobulin (IVIG) ซ่ึงมกัน�าไปใชใ้นลกัษณะทดแทนกบักรณีของ antibody 

deficiency และใชรั้กษาโรคภมิูแพต่้างๆ 2) hyperimmune polyclonal antibodies ท่ีมี high titers จ�าเพาะ

ต่อ antigen บางชนิด นิยมใชใ้นกรณีฉุกเฉินของการติดเช้ือ 3) monoclonal antibody cocktails เป็น

ชนิดท่ีน�ามา monoclonal antibodies หลายชนิดมาผสมรวมกนัตามความจ�าเพาะต่อ antigen ท่ีตอ้งการ 

4) antigen-specific recombinant polyclonal antibodies อาจจดัเป็น next generation ท่ีอาศยัความ

กา้วหนา้ทาง molecular biology ใช ้mammalian cell culture ในการผลิต recombinant human antibod-

ies และ 5) transgenic polyclonal antibodies ซ่ึงอาศยั transgenic technology ในการท�าใหส้ตัวเ์ช่นโค 

สามารถสงัเคราะห์ antibodies ของคนเป็นปริมาณมาก [18]
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 ประสิทธิภาพทางคลินิกในการรักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรียของ polyclonal antibodies ใน

ทางการแพทย ์ อาจแสดงไดด้ว้ยการศึกษาของ Kelly [19] ท่ีใช ้ antistaphylococcal hyperimmune 

plasma (ASP) และ immunoglobulins (ASIG) ในการรักษาการติดเช้ือ Staphylococcus aureus ท่ีด้ือยา

ปฏิชีวนะในประเทศรัสเซีย ASP และ ASIG ผลิตมาจากการฉีดวคัซีนท่ีท�ามาจาก staphylococcal 

exotoxins ใหอ้าสาสมคัร 3 คร้ังห่างกนั 7 วนั และเกบ็เลือดในวนัท่ี 21 ซ่ึงจะไดค่้าเฉล่ียของ anti-α-

toxin titer ประมาณ 12.7 IU/ml เม่ือผา่นกระบวนการผลิตแลว้ น�าไปใชรั้กษาการติดเช้ือในผูป่้วยกรณี

ต่างๆ โดยการใช ้ASP ฉีดเขา้หลอดเลือดด�า และ ASIG ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ ทุกวนัหรือวนัเวน้วนั เป็น

เวลา 5-6 วนั แลว้แต่ความรุนแรงของโรค ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกบักลุ่มควบคุมแลว้ การใช ้ASP และ 

ASIG ใหผ้ลการรักษาท่ีดีมาก

 ส�าหรับในทางสตัวแพทย ์มีการศึกษาการใช ้polyclonal antibodies รักษาโรคติดเช้ือแบคทีเรีย

ในสตัวช์นิดต่างๆ ไดแ้ก่ มา้ [20,21] โค [22,23] สุกร [24] และปลา [25] เป็นตน้ โดยการศึกษาในมา้

นั้น Caston และคณะ [20] ทดลองใช ้hyperimmune plasma ในลกูมา้เกิดใหม่เพื่อป้องกนัการติดเช้ือ 

Rhodococcus equi ซ่ึงท�าใหเ้กิดโรคปอดบวม พบวา่ถึงแมไ้ม่สามารถป้องกนัการติดเช้ือได ้แต่สามารถ

ลดระดบัความรุนแรงไดเ้ม่ือเทียบกบักลุ่มควบคุม ส่วนการศึกษาในโค McBeath [22] ทดลองใช ้

polyvalent hyperimmune serum ฉีดเขา้หลอดเลือด ในการป้องกนัการเกิด colisepticeamia ในลกูโค 

พบวา่สามารถป้องกนัการเกิดโรคได ้แต่อยา่งไรกต็าม การศึกษาการใช ้hyperimmune plasma โดย 

Selim และคณะ [23] ซ่ึงศึกษาในลกัษณะของ prospective double-blind clinical trial พบวา่ hyperim-

mune plasma ท่ีพวกเขาใชใ้นการศึกษาไม่สามารถป้องกนัการป่วยและการตายของลกูโคจากเช้ือ E. 

coli ได ้ ส�าหรับการศึกษาในสุกรนั้น Andresen และ Tegtmeier [24] ไดแ้สดงผลส�าเร็จของการใช ้

horse antiserum ท่ีตา้นเช้ือ Streptococcus suis serotype 2 ป้องกนัการติดเช้ือในสุกร โดยการฉีด 

antiserum เขา้กลา้มเน้ือของสุกร 1 วนัก่อนการฉีดเช้ือแบคทีเรียเขา้ร่างกายเพื่อเหน่ียวน�าใหเ้กิดโรค 

ส�าหรับการศึกษาในปลา โดย Pasnik และคณะ [25] มีลกัษณะการศึกษาเช่นเดียวกบัสตัวอ่ื์นๆ คือ

ทดลองในเชิงป้องกนั โดยผลิต antiserum ต่อตา้นเช้ือ Streptococcus agalactiae แลว้ฉีดใหก้บัปลา

ทดลองก่อนการฉีดเช้ือตามเขา้ไปภายหลงั พบวา่สามารถป้องกนัการติดเช้ือได้

ประสิทธิภำพของกำรใช้ monoclonal antibodies

 ผลิตภณัฑ ์antibodies จ�านวนมากท่ีมุ่งหมายในการรักษาการติดเช้ือแบคทีเรียในปัจจุบนั เป็น

ชนิดmonoclonal antibodies ซ่ึงตวัอยา่งของผลิตภณัฑท่ี์ก�าลงัอยูใ่นกระบวนการศึกษาทางคลินิคระ

ยะต่างๆ ไดแ้ก่ Pagibaximab ซ่ึงเป็น chimeric IgG1k ส�าหรับตา้นเช้ือ Staphylococcus, Aurexis ซ่ึง

เป็น humanized IgG1k ส�าหรับตา้นเช้ือ Staphylococcus, ABthrax ซ่ึงเป็น recombinant human IgG1l 

ส�าหรับตา้นเช้ือ Bacillus anthracis และ KBPA101 ซ่ึงเป็น human monoclonal IgM ส�าหรับตา้นเช้ือ 
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Pseudomonas aeruginosa เป็นตน้ [1]

 ประสิทธิภาพของ monoclonal antibodies เหล่าน้ี อาจมีความแตกต่างกนั ข้ึนกบัชนิดของ 

antigen เป้าหมายท่ีเป็นส่วนประกอบของเช้ือแบคทีเรียท่ีผูผ้ลิตเลือกใช ้ เป้าหมายเหล่านั้น ไดแ้ก่ 

capsular targets, cell wall targets และ membrane targets เป็นตน้ [26] โดยลกัษณะส�าคญัของ mono-

clonal antibodies ท่ีตอ้งการ คือสามารถท่ีจะออกฤทธ์ิครอบคลุมทุก species ของเช้ือในกลุ่มนั้นๆ ได ้

[16]

 Pagibaximab เป็นตวัอยา่งของ monoclonal antibodies ท่ีมีเป้าหมายคือ lipoteichoic acid 

(LTA) ซ่ึงเป็นส่วนประกอบส�าคญับนผนงัเซลลข์องเช้ือ staphylococci ทุกชนิด การศึกษาในหนู

ทดลอง พบวา่มี 80% protection ต่อตา้นการฉีดเช้ือ S. aureus ในระดบัท่ีท�าใหต้ายได ้[26] และใน

การศึกษา phase I/II clinical trials โดย Weisman และคณะ [27] ในเดก็แรกคลอดท่ีมีน�้าหนกัต�่ากวา่

ปกติ พบวา่ Pagibaximab ไม่มีคุณสมบติั immunogenic สามารถ opsonization เช้ือ Staphylococcus 

ไดดี้ และสามารถลดอตัราการเกิด bacteremia

 Aurexis เป็นตวัอยา่งของ monoclonal antibodies ท่ีมีเป้าหมายคือ Staphylococcus clumping 

factor A (ClfA) ทดสอบประสิทธิภาพในหนูทดลอง พบวา่สามารถป้องกนัอนัตรายจากการฉีดเช้ือ 

S. aureus ในระดบัท่ีท�าใหต้ายได ้ เช่นเดียวกบั Pagibaximab [26] และในการศึกษาระดบั phase II 

clinical trial โดย Weems และคณะ [28] ท่ีทดสอบการใชร่้วมกบัยาปฏิชีวนะ vancomycin ใหผ้ลการ

รักษาเป็นท่ีน่าพอใจ มีผลขา้งเคียงนอ้ย และ monoclonal antibodies มีค่าคร่ึงชีวติในร่างกายอยา่งนอ้ย 

18 วนั

ควำมปลอดภยัของกำรใช้ antibodies

 ปัญหาของการใช ้antibodies หลกัๆ แลว้มีอยู ่2 ประการคือ 1) ผลเสียท่ีสืบเน่ืองมาจากการ

ใช ้antibodies ไดแ้ก่ adverse reactions จากการเกิด immune complexes ซ่ึงจะค่อนขา้งมีความเส่ียง

สูงในช่วงตน้ของการรักษา นอกจากน้ี side effects กอ็าจเกิดข้ึนไดใ้นลกัษณะ infusion-rate dependent 

โดยอาการท่ีมกัเกิดข้ึน คือ flushing, headache, nausea, vomiting และ myalgias ส่วนการแพอ้ยา่ง

รุนแรงจะเกิดข้ึนไดย้าก เฉพาะกบับางรายท่ีมี IgE antibodies ต่อตา้นกบั IgA [29] และ 2) ผลเสียอนั

เน่ืองมาจากการปนเป้ือนของเช้ือโรค โดยเฉพาะเช้ือไวรัส [16]

 ผลิตภณัฑ ์antibodies ในปัจจุบนั ค่อนขา้งปลอดจากปัญหาขา้งตน้ ดว้ยกระบวนการผลิตใน

เชิงอุตสาหกรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยตี่างๆ เขา้มาช่วย ตวัอยา่งกระบวนการท่ีส�าคญั ไดแ้ก่ การคดัเลือก

แหล่งท่ีมาของพลาสม่า หรือการท�า donor screening การท�า fractionation การท�า IgA depletion การ

ลด antigenicity ของ species-specific Fc region ของ immunoglobulins ดว้ยการตดัส่วน Fc fragments 

ออก การท�า purification และการท�า virus reduction เป็นตน้ [30]
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 ความปลอดภยัของการใช ้ antibody ยงัแสดงไดด้ว้ยผลการใชใ้นทางคลินิก โดยผูป่้วยกวา่ 

200 คนท่ีไดรั้บ intravenous immunoglobulins (IVIg) หลายคร้ังต่อคน รวมแลว้เกือบถึง 10,000 คร้ัง 

มีอตัราการเกิด adverse effects ประมาณ 24-36% เม่ือไดรั้บในขนาดท่ีสูง และผลเสียท่ีเกิดส่วนใหญ่

นั้นไม่รุนแรง โดยขอ้แนะน�าเพื่อเพิ่มความปลอดภยัในการใชก้คื็อ การใหด้ว้ยวธีิ slow infusion ในผู ้

ป่วยท่ีไม่มีภาวะขาดน�้า [31]

กำรเกบ็รักษำและอำยุกำรใช้งำน

 Antibodies เป็นโปรตีนท่ีมีความคงตวัดีมาก โดยมีความทนทานในส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความเป็น 

กรดด่างต่างๆ กนั และยงัทนต่อการถกูท�าลายดว้ยเอนไซมย์อ่ยโปรตีนอีกดว้ย ซ่ึงในร่างกายของคน

หรือสตัวน์ั้น antibodies สามารถพบไดใ้นเหง่ือและในส่ิงคดัหลัง่ต่างๆ ซ่ึงมี pH แตกต่างกนั ตั้งแต่ 

pH 2 ในกระเพาะอาหาร จนถึง pH 8 ในน�้าอสุจิ น�้ าตาและในล�าไส้ ซ่ึงส่ิงแวดลอ้มเหล่าน้ีมกัจะมี

เอนไซม ์protease อยูด่ว้ย และเม่ือศึกษาการอยูร่อดของ antibodies ในเอนไซม ์pepsin ท่ี pH 2 หรือ

ใน pancreatic enzymes ท่ี pH 7.5 พบวา่มนัอยูร่อดและยงัท�าหนา้ท่ีไดเ้ป็นจ�านวนมาก [32] นอกจาก

น้ีการศึกษาในหอ้งปฏิบติัการแสดงใหเ้ห็นวา่ antibodies มีความคงตวัและสามารถจบักบัแอนติเจน

ไดใ้นช่วง pH ท่ีกวา้งตั้งแต่ 4-9 [33]

 การเกบ็รักษา antibodies สามารถเกบ็ไวไ้ดค่้อนขา้งนาน โดยมีการรายงานวา่ anti-herpes 

simplex virus (HSV) monoclonal antibodies ท่ีอยูใ่นสารละลาย (pH 4-7) เกบ็ไวใ้นอุณหภมิูหอ้ง ยงั

คงรักษาฤทธ์ิของมนัไวไ้ดถึ้ง 80% เป็นเวลานานถึง 6 เดือน นอกจากน้ี lyophilized antibodies สามารถ

คงฤทธ์ิอยูไ่ดอ้ยา่งนอ้ย 2 ปี และถา้เกบ็อยูใ่นรูปของ spray-dried powder จะเกบ็ไดถึ้ง 11 ปี [15]

บทสรุป

 ปัญหาของการติดเช้ือแบคทีเรียท่ีด้ือยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะชนิด multi-drug resistance นั้น 

ไดน้�าไปสู่การคน้หาตวัยาและวธีิการใหม่ๆ  ซ่ึง antibody therapy กเ็ป็นวธีิการหน่ึงท่ีมีความคาดหมาย

วา่จะเป็นทางเลือกท่ีสามารถแกปั้ญหาน้ีได ้ดว้ยการใช ้antibody ไม่วา่จะเป็นชนิด polyclonal antibod-

ies หรือ monoclonal antibodies ท่ีผลิตดว้ยเทคโนโลยสีมยัใหม่ ท�าใหมี้ทั้งประสิทธิภาพในการรักษา

และความปลอดภยัสูง อีกทั้งยงัสามารถเกบ็รักษาไดย้าวนาน

 อยา่งไรกต็าม เม่ือเปรียบเทียบกบัยาปฏิชีวนะแลว้ antibodies ยงัมีขอ้จ�ากดับางประการ เช่น 

กระบวนการผลิตท่ียุง่ยากกวา่ ท�าใหผ้ลิตภณัฑท่ี์มีใหเ้ลือกใชน้อ้ย หรือหาไดย้าก ราคาแพง รวมทั้ง

ขอบเขตการออกฤทธ์ิท่ีแคบ จ�าเพาะต่อชนิดของเช้ือ ท�าใหข้อ้บ่งใชข้อง antibody therapy จ�ากดัเฉพาะ

ในบางกรณีของการติดเช้ือ ซ่ึงไดแ้ก่ เช้ือด้ือยาปฏิชีวนะ เช้ือท่ีมีความรุนแรง การป้องกนัในรายท่ี

ภมิูคุม้กนับกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ และในกรณีท่ีไม่อาจใชว้ธีิ active immunization ได้
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