แบคทีเรียลไลเสตกับการรักษาโรคติดเชือ้ ที่ทางเดินหายใจ
Bacterial lysate for the treatment of respiratory tract infection
ผศ.ดร.ภก.ทศธน จรู ญรัตน์
วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
tossaton.ch@rsu.ac.th
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
1. สามารถอธิบายข้อมูลพืน้ ฐานและกลไกการออกฤทธิ์ของแบคทีเรียลไลเสตได้
2. สามารถอธิบายประโยชน์ของแบคทีเรียลไลเสตเมื่อใช้ในผูใ้ หญ่และเด็กได้
บทคัดย่อ
ตลอดระยะเวลาหลายสิบปี ท่ีผ่านมา การใช้ แบคทีเรียลไลเสต (bacterial lysate) จากเชือ้ แบคทีเรียที่ทาํ ให้
แยกสลาย ได้รบั ความสนใจและเริ่มเป็ นที่ยอมรับทางการแพทย์ในวงกว้าง เนื่องมาจากแบคทีเรียลไลเสตมี
ความสามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันเพื่อให้รา่ งกายต่อสูก้ บั การติดเชือ้ ได้ โดยมีการศึกษาวิจัยพบว่าแบคทีเรียลไลเสต
สามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันและป้องกันการติดเชือ้ ที่ทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างทัง้ ในเด็กและผูใ้ หญ่ โดย
สามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันผ่านทั้งระบบภูมิคมุ้ กันแบบไม่จาํ เพาะและระบบภูมิคุม้ กันแบบจําเพาะ ลดอัตราการติดเชือ้
และระยะเวลาการติดเชือ้ ทัง้ ในเด็กและผูใ้ หญ่ รวมทั้งสามารถลดอาการเจ็บป่ วย ลดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างไม่จาํ เป็ น
และอาจช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยได้
คําสําคัญ : แบคทีเรียลไลเสต, การติดเชือ้ ที่ทางเดินหายใจ, ภูมิคมุ้ กัน
บทนํา
การใช้แบคทีเรียไลเสตได้รบั ความสนใจด้วยเหตุผลหลายประการ โดยเฉพาะการใช้กบั โรคติดเชือ้ ที่เป็ น ๆ หาย ๆ
เช่น โรคติดเชือ้ ที่ทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง เป็ นต้น1 แม้ว่าในปั จจุบนั มีการรักษาหลากหลายรูปแบบ แต่เมื่อ
พิจารณาถึงอุบัติการณ์การติดเชือ้ ในเด็กและผูใ้ หญ่ จะมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ระบบภูมิคมุ้ กันโดยเฉพาะการ
ตอบสนองของสารภูมิตา้ นทานหรือแอนติบอดีต่อเชือ้ ไวรัสและแบคทีเรียในเด็กยังมีประสิทธิภาพไม่ดเี ท่ากับผูใ้ หญ่
และจะเสื่อมลงตามอายุเมื่อเข้าสู่วยั ชรา2 ดังนัน้ การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคมุ้ กันต่อเชือ้ โรค โดยเฉพาะเชือ้
แบคทีเรีย จึงต้องใช้วิธีการที่เหมาะสม โดยอาจเป็ นวัคซีนหรือยาที่เตรียมจากเชือ้ แบคทีเรียเพื่อใช้ในการป้องกันโรค
แบคทีเรียลไลเสตจัดเป็ นยาชีววัตถุใหม่ชนิดรับประทานเพื่อป้องกันโรคทางเดินหายใจ โดยการใช้แบคทีเรียลไล
เสต เป็ นกลยุทธ์หนึ่งในการป้องกันการติดเชือ้ และผลจากการติดเชือ้ เช่น หลอดลมอักเสบ คอหอยอักเสบ ทอนซิล
อักเสบ เยื่อจมูกอักเสบ ไซนัสอักเสบและหูอกั เสบ3,4,5 และอาจนํามาใช้ป้องกันอาการกําเริบของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้
เรือ้ รังได้เช่นกัน6 เนื่องจากในบางครัง้ การป้องกันรักษาการติดเชือ้ ด้วยวิธีดั้งเดิมอาจมีขอ้ จํากัด เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะ
มักจะใช้ในระยะของโรคที่เป็ นแบบเฉียบพลัน การใช้ยาต้านอักเสบหรือยาคอร์ติโคสเตียรอยด์บางครัง้ มีประสิทธิ ผล
ตํ่า ดังนัน้ แบคทีเรียลไลเสตจึงเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจที่จะนํามาใช้ในการป้องกันการติดเชือ้ ได้7
การใช้แบคทีเรียลไลเสตเพื่อปรับภูมิคุม้ กันเริ่มตัง้ แต่ปี 1970 โดยใช้ในรูปแบบของสารผสมที่ประกอบด้วย
แอนติเจนจากแบคทีเรียก่อโรคในทางเดินหายใจจากสายพันธุเ์ ดียวหรือหลายสายพันธุท์ ่ีทาํ ให้หมดฤทธิ์ ได้แก่

Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, S. pneumoniae, S. pyogenes, Klebsiella pneumonia, K.
ozenae, Moraxella catarrhalis และ Haemophilus influenza8 ซึ่งต่อมามีรายงานศึกษาวิจัยพบว่า การใช้ใน
รูปแบบของสารผสมที่ประกอบด้วยแอนติเจนจากแบคทีเรียหลายสายพันธุจ์ ะมีประสิทธิภาพดีกว่าใช้แบคทีเรียเพียง
สายพันธุเ์ ดียวโดยการเสริมฤทธิ์ กนั จึงสามารถเร่งการตอบสนองทางภูมิคมุ้ กันได้9 การสกัดแอนติเจนจากแบคทีเรีย
นัน้ สามารถทําได้หลายวิธี ถ้าทําการสกัดโดยใช้สารเคมีจะเรียกแบคทีเรียลไลเสตชนิดนีว้ ่า polyvalent chemical
bacterial lysate (PCBL) ถ้าสกัดโดยใช้พลังงานกลจะเรียกว่า polyvalent mechanical bacterial lysate (PMBL)
นอกจากนัน้ ยังสามารถสกัดโดยใช้ความร้อนและเอนไซม์ย่อยได้เช่นกัน เมื่อได้สารสกัดแล้วจะนําสารสกัดที่ได้มาทํา
ให้แห้งโดยใช้การทําแห้งเยือกแข็ง และเอาไปผสมกับส่วนประกอบอื่นเพื่อทําเป็ นยาเม็ดต่อไป ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ
PCBL ได้แก่ Broncho-Vaxom และ Luivac ส่วนตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของ PMBL คือ Ismigen
กลไกการออกฤทธิ์
แบคทีเรียลไลเสตมีความสามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันเพื่อให้ร่างกายต่อสูก้ บั การติดเชือ้ ได้ โดยทั่วไปแล้วบริเวณเยื่อ
บุผิวทัง้ ในระบบทางเดินอาหาร ทางเดินหายใจ ทางเดินปั สสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์ เป็ นปราการด่านแรกในการ
ป้องกันการรุ กรานจากเชือ้ โรคทั้งแบคทีเรีย ไวรัสและปรสิต10 ถ้าเชือ้ โรคสามารถผ่านปราการด่านแรกเข้ามาได้ ก็จะ
พบกับระบบภูมิคมุ้ กันแบบไม่จาํ เพาะ (nonspecific (innate) immunity) นั่นก็คือ เซลล์เม็ดเลือดขาวประจําถิ่น เช่น
ฟาโกไซต์ (มาโครฟาจและนิวโทรฟิ ล) ที่จะมากลืนกินเชือ้ โรค โดยฟาโกไซต์จะมีตัวรับคือ Pattern Recognition
Receptors (PRR) หลากหลายแบบที่ใช้จบั กับชิน้ ส่วนของเชือ้ แบคทีเรียทัง้ แกรมบวกและแกรมลบ โดยถ้าเป็ น
แบคทีเรียแกรมบวกก็จะจับกับชิน้ ส่วนเพปทิโดไกลแคน ขณะที่แบคทีเรียแกรมลบก็จะจับกับชิน้ ส่วนเอ็นโดท็อกซิน
เป็ นต้น ยิ่งไปกว่านัน้ ฟาโกไซต์ยงั สามารถจับกับเชือ้ โรคด้วยวิธีท่ไี ม่ได้ใช้ PRR ในการจับกับเชือ้ โรคโดยตรง แต่จะใช้
ตัวรับเพื่อจับกับโปรตีนที่รา่ งกายสร้างมาเพื่อเกาะติดกับเชือ้ โรคอีกทีหนึ่ง (opsonization) ตัวอย่างของโปรตีน ได้แก่
แอนติบอดีและโปรตีนคอมพลีเมนต์ จากนัน้ ฟาโกไซต์จะสามารถทําลายเชือ้ โรคด้วยการกลืนกินหรือปล่อยสาร
ออกมาย่อยสลายเชือ้ โรคในที่สดุ 11 นอกจากนัน้ ในระบบภูมิคุม้ กันยังมีเซลล์เดนไดรท์ (dendritic cells) ซึ่งเป็ นเซลล์ท่ี
มีบทบาทสําคัญในการสื่อสารระหว่างระบบภูมิคมุ้ กันแบบไม่จาํ เพาะและระบบภูมิคุม้ กันแบบจําเพาะ (adaptive
หรือ specific immunity) กล่าวคือ เมื่อเซลล์เดนไดรท์พบกับเชือ้ โรค ก็จะทําการจับกินและย่อยเชือ้ โรคเหล่านัน้ พร้อม
กันนัน้ จะเดินทางไปยังต่อมนํา้ เหลืองเพื่อนําเสนอแอนติเจนของเชือ้ โรคให้กบั ที-ลิมโฟไซต์และบี-ลิมโฟไซต์ เพื่อ
กระตุน้ ให้รา่ งกายจดจําและกําจัดเชือ้ โรคออกไป โดยขณะเดินทางไปสูต่ ่อมนํา้ เหลือง เซลล์เดนไดรท์จะมีการกระตุน้
โมเลกุลที่จาํ เป็ นในการทํางานของลิมโฟไซต์ เช่น CD80 CD83 CD86 และไซโตไคน์ เป็ นต้น12
ในการปรับระบบภูมิคมุ้ กันโดยใช้แอนติเจนจากเชือ้ แบคทีเรียจึงมีกลไกเกี่ยวข้องโดยตรงกับการตอบสนองต่อ
การติดเชือ้ โดยเซลล์เดนไดรท์ ซึ่งจะไปกระตุน้ ลิมโฟไซต์ แต่เนื่องจากแบคทีเรียลไลเสตยังคงมีชนิ ้ ส่วนของแบคทีเรีย
ติดไปด้วย จึงมีความเป็ นไปได้ท่จี ะกระตุน้ ฟาโกไซต์ได้ดว้ ยเช่นเดียวกัน จากที่กล่าวมาการได้รบั แบคทีเรียลไลเสตจึง
สามารถกระตุน้ ให้รา่ งกายจดจําและสร้างภูมิคมุ้ กัน เพื่อป้องกันการติดเชือ้ โรคในครัง้ ต่อไปได้อย่างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
ขัน้ ตอนการกระตุน้ ระบบภูมิคมุ้ กันโดย bacterial lysate จะเริ่มจากเมื่อร่างกายได้รบั bacterial lysate แล้ว
ตัวรับที่โมโนไซต์ หรือ PRR ชนิดที่เรียกว่า Toll-Like Receptors (TLR) จะจับกับ bacterial lysate จากนัน้ โมโนไซต์
จะพัฒนาไปเป็ นเซลล์เดนไดรท์ ซึ่งจะทําการจับกิน bacterial lysate และเดินทางไปสู่ต่อมนํา้ เหลืองเพื่อนําเสนอ
แอนติเจนของ bacterial lysate ให้กบั ลิมโฟไซต์เพื่อกระตุน้ ให้รา่ งกายเกิดภูมิคมุ้ กันต่อไป โดยในมนุษย์สามารถพบ

ตัวรับ TLR ได้ทงั้ ที่ผนังเซลล์ ซึ่งจะจับกับแบคทีเรียเป็ นส่วนใหญ่ และภายในเซลล์ซ่งึ โดยมากจะจับกับไวรัสและกรด
นิวคลีอิก13
ในปี 2013 มีการศึกษาวิจยั ในผูป้ ่ วยสูงอายุท่เี ป็ นโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังจํานวน 28 คน พบว่า bacterial lysate
สามารถเพิ่มทั้งจํานวนที-ลิมโฟไซต์และเอ็นเคเซลล์ (NK cell) ในกระแสเลือดของผูป้ ่ วย14 อีกทัง้ ต่อมามีการศึกษา
จากกลุม่ วิจยั เดียวกัน พบว่า bacterial lysate สามารถกระตุน้ ให้เกิดการสร้างโพลีโคลนอล แอนติบอดี (polyclonal
antibody) จากบี-ลิมโฟไซต์ ซึ่งโพลีโคลนอล แอนติบอดีดงั กล่าวอาจมีความจําเพาะต่อแอนติเจนของเชือ้ โรคอื่น ๆ ที่
ไม่ได้เป็ นส่วนประกอบใน bacterial lysate ดังนัน้ การใช้ bacterial lysate จึงมีโอกาสที่จะป้องกันการติดเชือ้ ชนิดอื่น
เช่น เชือ้ ไวรัสได้ดว้ ยเช่นกัน15
นอกจากกลไกของโพลีโคลนอล แอนติบอดีแล้ว ยังมีการศึกษาวิจัยพบว่า bacterial lysate สามารถกระตุน้ การ
สร้างตัวรับ C1q-R และ β-defensin ซึ่งเป็ นโปรตีนจากเซลล์เยื่อบุผิวหลอดลมที่ใช้ในกระบวนการกําจัดไรโนไวรัสโดย
การกลืนกิน และสามารถเหนี่ยวนําให้เกิดการสร้าง IFN-γ จึงเป็ นการสนับสนุนประสิทธิผลของ bacterial lysate ใน
การป้องกันการติดเชือ้ ไวรัสได้16
จากผลการวิจยั ที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า bacterial lysate สามารถกระตุน้ ภูมิคมุ้ กันผ่านทั้งระบบภูมิคุม้ กันแบบ
ไม่จาํ เพาะและระบบภูมิคมุ้ กันแบบจําเพาะ โดยสามารถเพิ่มระดับการแสดงออกของสารต่าง ๆ ในระบบภูมิคมุ้ กัน
ส่งผลให้เกิดการตอบสนองของเซลล์ระบบภูมิคมุ้ กันทัง้ แบบกระตุน้ เซลล์โดยตรงหรือกระตุน้ ผ่านทาง effector cell
เหนี่ยวนําให้เกิดการสร้างไซโตไคน์ เพื่อส่งเสริมการตอบสนองของภูมิคมุ้ กัน ดังนัน้ การป้องกันเชือ้ โรคจึงเกิดจากการ
ที่ bacterial lysate สามารถปรับภูมิคมุ้ กันร่างกายต่อเชือ้ โรคได้น่ นั เอง นอกจากนัน้ กลไกเกี่ยวกับระบบภูมิคมุ้ กันแล้ว
ยังพบว่า bacterial lysate สามารถกระตุน้ การทํางานของ cilia หรือขนเซลล์ เพื่อช่วยโบกพัดเอาสิ่งแปลกปลอมออก
จากระบบทางเดินหายใจ (mucociliary escalator) ได้อกี ด้วย17
การศึกษาวิจยั ทางคลินิกและประสิทธิผลของแบคทีเรียลไลเสต
ในช่วงเวลาที่ผ่านมามีการศึกษาวิจยั ทางคลินิกถึงประสิทธิผลของแบคทีเรียลไลเสตในการใช้ปรับภูมิคมุ้ กัน
มากมาย จุดประสงค์ของการศึกษาคือเพื่อสร้างความเข้าใจและประเมินความเป็ นไปได้ของการรักษา ทัง้ นีเ้ พื่อค้นหา
คําตอบในการลดจํานวนเชือ้ โรคโดยระบบภูมิคมุ้ กันเมื่อร่างกายมีการติดเชือ้
การศึกษาวิจัยแบบสุม่ และมีกลุ่มควบคุม (randomized controlled trial, RCT) ที่ผ่านมานัน้ มีความหลากหลาย
ทัง้ นีเ้ นื่องมาจากมีการคัดเลือกกลุ่มประชากรที่แตกต่างกัน ทัง้ เด็กและผูใ้ หญ่ และเป็ นการศึกษาในโรคที่แตกต่างกัน
เช่น โรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่าง โรคหลอดลมอักเสบแบบเฉียบพลันและเรือ้ รัง ไซนัสอักเสบ
ทอนซิลอักเสบ รวมทั้งโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง18 ซึ่งต่อไปนีจ้ ะเป็ นการนําเสนอผลการศึกษาวิจยั และวิจารณ์ผล เพื่อ
ประเมินความเป็ นไปได้ในอนาคตของการใช้ bacterial lysate ในโรคติดเชือ้ ที่ทางเดินหายใจ
การศึกษาวิจยั ในเด็ก
การศึกษาวิจัยในผูป้ ่ วยเด็กที่มีการติดเชือ้ ที่ทางเดินหายใจแบบกลับเป็ นซํา้ โดยมี RCT ศึกษาในผูป้ ่ วยเด็ก 188
คน โดยในกลุม่ ที่ได้รบั bacterial lysate พบการลดอัตราการติดเชือ้ ได้ถงึ 50% และผลป้องกันการติดเชือ้ ยังคงอยู่
เป็ นระยะเวลาครึ่งปี นบั หลังจากวันที่ได้รบั bacterial lysate โดยพบผลข้างเคียงเล็กน้อย แต่ไม่อนั ตรายรุนแรง19

การศึกษานําร่องในเด็ก 89 คน พบว่า PMBL ช่วยลดการติดเชือ้ ที่ทางเดินหายใจแบบกลับเป็ นซํา้ อย่างมี
นัยสําคัญ โดยทําการเปรียบเทียบข้อมูลของเด็กคนเดียวกันในปี ก่อนหน้า (4.78 เทียบกับปี ก่อนหน้า 7.84, P < 0.05)
อีกทัง้ มี phlogosis index (ตัวบ่งชีก้ ารเกิดการอักเสบ) ลดลง และมีค่าบี-ลิมโฟไซต์สงู ขึน้ (9.9 เทียบกับยาหลอก
5.9)20
การศึกษาวิจัยในเด็ก 423 คนในสถานรับเลีย้ งเด็กซึ่งเป็ นสถานที่ ๆ มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชือ้ พบว่า เด็กที่
ได้รบั PCBL มีความเสี่ยงในการติดเชือ้ ที่ทางเดินหายใจน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้รบั อย่างน้อย 3 ครัง้ ตลอดช่วงเวลาของ
การศึกษา21
การศึกษาวิจัยในเด็กอายุ 1-12 ปี จํานวน 54 คน โดยแบ่งเป็ นกลุ่มที่ได้รบั PCBL และได้รบั ยาหลอก พบว่ากลุ่ม
แรกมีอบุ ตั ิการณ์ของการติดเชือ้ ที่ทางเดินหายใจแบบเฉียบพลันลดลง อีกทัง้ ระยะเวลาการติดเชือ้ ก็ลดลงอย่างมี
นัยสําคัญ (5.04 ± 1.99 เทียบกับยาหลอก 8.00 ± 2.55) นอกจากนัน้ ยังลดความจําเป็ นในการใช้ยาปฏิชีวนะได้อีก
ด้วย22 อีกการศึกษาในเด็กอายุ 3-5 ปี จํานวน 232 คน แสดงให้เห็นว่า เด็กที่ได้รบั PCBL มีอตั ราการติดเชือ้ ที่ทางเดิน
หายใจส่วนบนลดลง (อัตราการเกิดคอหอยอักเสบและหูชนั้ กลางอักเสบลดลง 16%) และ PCBL มีความปลอดภัย
เมื่อเทียบกับยาหลอก (P < 0.05)23
เนื่องจากมีการศึกษาวิจัยถึงผลของ PCBL ต่อการป้องกันการติดเชือ้ ที่ทางเดินหายใจแบบกลับเป็ นซํา้ ในเด็ก
หลายงานวิจัย เวลาต่อมาในปี 2018 จึงมีรายงานการปริทศั น์เป็ นระบบ (systematic review) และการวิเคราะห์อภิ
มาน (Meta-analysis) โดยใช้ขอ้ มูลจาก RCT 53 งานวิจยั รวมจํานวนผูป้ ่ วย 4,851 คน สรุปได้ว่า PCBL สามารถ
ป้องกันการติดเชือ้ ที่ทางเดินหายใจแบบกลับเป็ นซํา้ ในเด็กได้24
มีการศึกษาถึงประสิทธิผลของ bacterial lysate ในภาวะอื่น ๆ เช่น ในผูป้ ่ วยเด็กที่เป็ นไซนัสอักเสบ พบว่า PCBL
สามารถลดอุบัติการณ์และระยะเวลาของการติดเชือ้ ลดจํานวนและระยะเวลาของการรักษาอื่นร่วมกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับระดับ IgA ที่เพิ่มขึน้ ในกลุม่ ที่ได้รบั ผลิตภัณฑ์25 นอกจากนัน้ ยังมีอีกการศึกษาหนึ่งซึ่งให้ PCBL ร่วมกับยา
amoxicillin และ clavulanate ในผูป้ ่ วยเด็ก 56 คนที่เป็ นไซนัสอักเสบเฉียบพลัน เป็ นระยะเวลานาน 6 เดือน พบว่า
ผูป้ ่ วยที่ได้รบั การรักษาโดยให้ยาร่วมกับ PCBL มีอบุ ตั ิการณ์ของการติดเชือ้ ลดลง (1.56 ± 0.30 เทียบกับยาหลอก
2.22 ± 0.43)26 และการศึกษาต่อมาพบว่า PCBL สามารถป้องกันการกลับเป็ นซํา้ ของผูป้ ่ วยเด็กที่เป็ นไซนัสอักเสบ
เรือ้ รังได้อย่างมีประสิทธิภาพ27
มีการศึกษาวิจยั ในผูป้ ่ วยหูชนั้ กลางอักเสบที่เป็ นเด็กอายุ 4-14 ปี จํานวน 84 คน พบว่าผูป้ ่ วยที่ได้รบั bacterial
lysate มีอบุ ตั ิการณ์ของการติดเชือ้ และเป็ นไข้ลดลง มีช่วงระยะเวลาของการเจ็บป่ วยน้อยลง มีความต้องการการใช้
การรักษาอื่นร่วมด้วยน้อยลง ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณแอนติบอดีในกระแสเลือดที่เพิ่มสูงขึน้ 28
การศึกษาวิจัยในปี 2013 แสดงให้เห็นประโยชน์ของการใช้ PCBL ในผูป้ ่ วยเด็กที่เป็ นทอนซิลอักเสบแบบกลับ
เป็ นซํา้ อย่างเฉียบพลัน โดย PCBL สามารถลดความถี่ในการเกิดโรคในระยะสัน้ ได้29
นอกจากนัน้ ยังมีการศึกษาวิจัยในปี 2018 แสดงให้เห็นประโยชน์ของการใช้ PMBL ในผูป้ ่ วยเด็กที่เป็ นโรคหืด
โดย PMBL สามารถลดจํานวนครัง้ ของอาการกําเริบของโรคหืด (1.1 ± 1.3 เทียบกับยาหลอก 1.9 ± 2.0) ลดจํานวน
วันของอาการกําเริบ (13.3 ± 11.2 เทียบกับยาหลอก 19.8 ± 15.7) และเพิ่มระยะห่างระหว่างอาการกําเริบก่อนหน้า
และครัง้ ถัดไปได้ โดยไม่พบอาการข้างเคียงรุนแรงตลอดช่วงเวลาที่ได้รบั ผลิตภัณฑ์30

การศึกษาวิจยั ในผู้ ใหญ่
ตัวอย่างแรกเป็ นการศึกษาวิจัยของ Heintz และคณะในปี 1989 เพื่อใช้ bacterial lysate ในการรักษาผูป้ ่ วย
ไซนัสอักเสบเรือ้ รังที่มีหนองจํานวน 284 คน เป็ นระยะเวลานาน 6 เดือน พบว่า bacterial lysate สามารถลดปริมาณ
หนอง อาการไอและปวดศีรษะของผูป้ ่ วยได้31
ต่อมาในปี 1994 มีงานศึกษาวิจัยเพื่อประเมินผลของ bacterial lysate ในผูป้ ่ วยหลอดลมอักเสบเฉียบพลันและ
ปอดบวมจํานวน 354 คน ที่พกั อาศัยในศูนย์ดแู ลผูส้ งู อายุ พบว่าสามารลดอุบัติการณ์ของการเกิดอาการหลอดลม
อักเสบเฉียบพลันได้ถงึ 40% โดยในช่วงระยะเวลา 6 เดือนตลอดการรักษา ผูป้ ่ วยส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการของโรค
และสามารถลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้เช่นเดียวกัน32 ในส่วนของโรคหลอดลมอักเสบเรือ้ รัง มีการศึกษาวิจยั การใช้
PCBL ในผูป้ ่ วย 104 คน เป็ นระยะเวลา 6 เดือน พบว่าสามารถลดระยะเวลาและอาการแสดงแบบเฉียบพลันได้ และ
พบการเพิ่มขึน้ ของระดับ IgA และที-ลิมโฟไซต์เมื่อให้รว่ มกับยาปฏิ ชีวนะ33
การศึกษาวิจัยที่ค่อนข้างเด่นชัดในผูใ้ หญ่ คือการศึกษาวิจยั ในผูป้ ่ วยติดเชือ้ ที่ทางเดินหายใจแบบกลับเป็ นซํา้ มี
ตัวอย่าง RCT จากประเทศอิตาลีในผูป้ ่ วยที่มีการติดเชือ้ ที่ทางเดินหายใจส่วนบนแบบกลับเป็ นซํา้ จํานวน 140 คน
โดยแบ่งอาสาสมัครเป็ น 3 กลุม่ กลุม่ แรกได้รบั PMBL แบบอมใต้ลิน้ กลุม่ ที่สองได้รบั PCBL โดยการรับประทาน และ
กลุม่ ที่สามเป็ นกลุ่มควบคุมที่ได้รบั ยาหลอก พบจํานวนผูป้ ่ วยที่กลับเป็ นโรคซํา้ ลดลงอย่างมีนัยสําคัญในกลุ่มที่ใช้
PMBL เมื่อเทียบกับกลุม่ อื่น ๆ (P < 0.05) ยิ่งไปกว่านัน้ ระยะเวลาที่เป็ นโรคและจํานวนวันลาหยุดงานยังลดลงด้วย
ผูป้ ่ วยที่ได้รบั PMBL ไม่จาํ เป็ นต้องได้รบั ยาปฏิชีวนะเพิ่มเติมซึ่งแตกต่างจากผูป้ ่ วยที่ได้รบั PCBL ที่ตอ้ งได้รบั ยา
ปฏิชีวนะเพิ่มเติม 9 คน และไม่พบผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์ในทุก ๆ กลุม่ การทดลอง34
อีกการศึกษาหนึ่งจากประเทศอิตาลีเป็ นการศึกษาในกลุม่ ผูป้ ่ วยแม่ชีท่ตี ิดเชือ้ ที่ทางเดินหายใจส่วนบนแบบกลับ
เป็ นซํา้ จํานวน 47 คน ซึ่งให้ผลเช่นเดียวกันกับการศึกษาวิจยั ที่กล่าวมาก่อนหน้า ยิ่งไปกว่านัน้ ในผูป้ ่ วยที่ได้รบั PMBL
พบระดับ IgG, IgM และ IgA ในซีรมั สูงขึน้ 35%, 86% และ 80% ตามลําดับ และ IgA ในนํา้ ลายสูงขึน้ ถึง 110% โดย
ผลที่เกิดขึน้ นีย้ งั คงอยู่ 3 เดือนหลังจากได้รบั การรักษา และไม่พบผลข้างเคียงใด ๆ35
มีการศึกษาวิจยั ในประเทศไทย โดยทําการศึกษาในผูป้ ่ วยติดเชือ้ ที่ทางเดินหายใจแบบกลับเป็ นซํา้ จํานวน 33 คน
เป็ นระยะเวลา 1 ปี พบว่า การใช้ PCBL มีความปลอดภัย สามารถลดอัตราการติดเชือ้ ต่อเดือนได้ 63.5% ลด
ระยะเวลาของการติดเชือ้ ได้ 23.1% ลดการใช้ยาปฏิชีวนะได้ 2.1% ลดจํานวนครัง้ ของการรักษาตามอาการได้ 3.5%
และลดจํานวนวันที่ตอ้ งขาดเรียนหรือลางานได้ 50%36
เนื่องจากมีการศึกษาวิจัยถึงผลของ PMBL ต่อการป้องกันการติดเชือ้ ที่ทางเดินหายใจแบบกลับเป็ นซํา้ จํานวน
ุ ภาพ 15 งานวิจัย รวม
มาก เวลาต่อมาในปี 2012 จึงมีรายงานการวิเคราะห์อภิมาน โดยใช้ขอ้ มูลจาก RCT ที่มีคณ
จํานวนผูป้ ่ วย 2,557 คน สรุปได้ว่า PMBL สามารถป้องกันการติดเชือ้ ที่ทางเดินหายใจแบบกลับเป็ นซํา้ ได้ทงั้ ในเด็ก
และผูใ้ หญ่ 37
มีการศึกษาถึงประสิทธิผลของ bacterial lysate ในภาวะอื่น ๆ เช่น ในผูป้ ่ วยเยื่อจมูกอักเสบ พบว่า PCBL
สามารถลดจํานวนครัง้ ของอาการกําเริบอย่างมีนยั สําคัญ และสอดคล้องกับระดับ IgA ในกระแสเลือดและในเยื่อบุผิว
ที่เพิ่มขึน้ 38
ในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ซึ่งอาการกําเริบของโรคมักจะมีการติดเชือ้ ที่ทางเดินหายใจนํามาก่อน โดยเชือ้ ที่
เป็ นสาเหตุท่ีสาํ คัญหลัก ๆ มี 3 ชนิด ได้แก่ H. influenza, S. pneumoniae และ M. catarrhalis และมีบา้ งที่เกี่ยวข้อง
กับไมโครพลาสมาและไวรัส ซึ่งแม้ว่าการรักษาอาการกําเริบจะมีการแนะนําให้ใช้ยาปฏิชีวนะเป็ นหลัก แต่ก็ยงั มีขอ้
ถกเถียงกันถึงประสิทธิ ผลและอาการข้างเคียงจากการใช้ยา โดย 18-25% ของผูป้ ่ วยที่ได้รบั การบําบัดที่บา้ น ไม่

ตอบสนองต่อการรักษาครัง้ แรก ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากมีระดับยาในระบบทางเดินหายใจตํ่ากว่าปกติ หรืออาจเกิด
ภาวะเชือ้ ดือ้ ยา39-40
จากที่กล่าวมา การกระตุน้ ระบบภูมิคมุ้ กันจึงเป็ นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยโรคปอดอุด
กัน้ เรือ้ รังที่มีอาการกําเริบได้ แม้ว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอในการนํามาใช้กบั ผูป้ ่ วยที่มีอาการกําเริบอย่างเฉียบพลัน41
แต่ก็ยงั มีการศึกษาวิจยั อื่น ๆ ที่สนับสนุนการใช้กบั อาการกําเริบแบบไม่เฉียบพลันมากมาย โดยมีการศึกษาถึงผลของ
bacterial lysate ในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังจํานวน 265 คนเป็ นเวลา 6 เดือน พบว่าสามารถลดการติดเชือ้ และลด
การใช้ยาปฏิชีวนะได้42 อีกการศึกษาหนึ่งเป็ นการศึกษาในผูป้ ่ วย 381 คน ในระยะเวลา 6 เดือนเช่นเดียวกัน พบว่า
การใช้ bacterial lysate สามารถลดจํานวนวันที่ผปู้ ่ วยต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจได้ นอกจากนัน้ ยังช่วยลดความเสี่ยงของการถูกนําส่งโรงพยาบาล (16.2% เทียบกับยาหลอก
23.2%) แม้ว่าจะไม่ได้ลดความเสี่ยงของการเกิดอาการกําเริบก็ตาม43
การศึกษาในผูป้ ่ วย 90 คน ที่ได้รบั PCBL เป็ นระยะเวลา 1 ปี พบว่าการใช้ PCBL สามารถลดอุบตั ิการณ์
ระยะเวลา และความรุนแรงของอาการกําเริบของผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ช่วยเพิ่มการขับเชือ้ แบคทีเรียออกทาง
เสมหะ ช่วยลดปริมาณการใช้ยาปฏิชีวนะ และมีคะแนนการประเมินอาการของโรคดีขนึ ้ 44
การศึกษาวิจัยแบบปกปิ ดสองทางที่ใช้สถานีวิจยั หลายแห่ง (double-blind multicentered study) ในผูป้ ่ วยโรค
ปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง 178 คน โดยทําการให้ PMBL นาน 3 เดือน เดือนละ 10 วัน และติดตามผลการรักษาต่ออีก 9 เดือน
พบว่าผูป้ ่ วยที่ได้รบั PMBL มีความถี่การเกิดอาการกําเริบลดลง (215 เทียบกับยาหลอก 248) และมีระยะเวลาของ
อาการกําเริบลดลงเช่นเดียวกัน (10.6 เทียบกับยาหลอก 15.8) นอกจากนัน้ ยังลดการใช้ยาปฏิชีวนะ (ประมาณ 240
dose) และลดจํานวนวันที่ผปู้ ่ วยต้องมารับการรักษาที่โรงพยาบาล (275 เทียบกับยาหลอก 590)45
มีการศึกษาการให้ PMBL ร่วมกับยา salmeterol และ fluticasone ในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รังจํานวน 63 คน
โดยสุ่มแบ่งผูป้ ่ วยออกเป็ น 2 กลุม่ กลุม่ แรกได้รบั ยาอย่างเดียว กลุ่มที่สองได้รบั ยาร่วมกับ PMBL โดยการให้ยาจะให้
ทุกวัน ส่วน PMBL ให้เฉพาะ 10 วันแรกของเดือน ทําการศึกษาวิจัย 2 ช่วงเวลาการรักษา ช่วงเวลาละ 3 เดือน โดยทํา
การประเมินอาการทางระบบทางเดินหายใจ เช่น ปริมาณและสีของเสมหะ ความรุนแรงของอาการหายใจลําบาก
ความถี่ของการไอ อาการไข้ และประเมินจํานวนผูป้ ่ วยที่ตอ้ งมารับการรักษาที่โรงพยาบาล เมื่อสิน้ สุดการศึกษาและ
ทําการติดตามผล พบว่าจํานวนผูป้ ่ วยที่ได้รบั PMBL ร่วมกับยาจะมีอาการกําเริบน้อยกว่า (21 คน จาก 33 คน เทียบ
กับผูป้ ่ วยที่ได้รบั ยาอย่างเดียว 23 คน จาก 30 คน) ลดจํานวนครัง้ ของอาการกําเริบต่อปี ได้มากกว่า (0.54 เทียบกับ
ผูป้ ่ วยที่ได้รบั ยาอย่างเดียว 0.67) ลดจํานวนครัง้ ของอาการกําเริบรุ นแรงที่ตอ้ งได้รบั การรักษาด้วยยาคอร์ติโคส
เตียรอยด์ได้มากกว่า (43% เทียบกับผูป้ ่ วยที่ได้รบั ยาอย่างเดียว 52%) และลดจํานวนผูป้ ่ วยที่ตอ้ งมารับการรักษาที่
โรงพยาบาล (3 คน จาก 33 คน เทียบกับผูป้ ่ วยที่ได้รบั ยาอย่างเดียว 4 คน จาก 30 คน) แต่การช่วยบรรเทาอาการทาง
ระบบทางเดินหายใจของทั้งสองกลุ่มไม่มีความแตกต่างกัน46
เนื่องจากมีการศึกษาวิจัยถึงผลของ bacterial lysate ต่อการป้องกันอาการกําเริบในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
มากมาย เวลาต่อมาจึงมีการปริทศั น์เป็ นระบบในปี 2004 ถึงการใช้ bacterial lysate ในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง
โดยใช้ผลการทดลองจากการศึกษาวิจยั ที่มีคณ
ุ ภาพ 13 งาน รวมจํานวนผูป้ ่ วย 1,971 คน แสดงให้เห็นว่า bacterial
lysate สามารถลดระยะเวลาของอาการกําเริบ แต่ไม่สามารถป้องกันการเกิดอาการกําเริบได้ นอกจากนัน้ bacterial
lysate ยังช่วยให้อาการของผูป้ ่ วยดีขนึ ้ จึงมีประโยชน์ในแง่ของการลดจํานวนวันที่ผปู้ ่ วยต้องมารับการรักษาที่
โรงพยาบาล ช่วยลดภาระการใช้จ่ายของผูป้ ่ วย ตลอดจนสามารถเพิ่มคุณภาพชีวิตของผูป้ ่ วยได้47

เวลาต่อมาในปี 2015 มีรายงานการวิเคราะห์อภิมานแย้งถึงการใช้ PCBL ในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง โดยใช้
ข้อมูลจาก RCT ที่มีคณ
ุ ภาพ 5 งานวิจยั รวมจํานวนผูป้ ่ วย 1,190 คน สรุปได้ว่า PCBL ไม่สามารถลดระยะเวลาที่
ผูป้ ่ วยต้องอยู่ท่โี รงพยาบาลและความรุนแรงของอาการกําเริบ48 อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจยั นีศ้ กึ ษาเฉพาะผลของ
PCBL จึงยังไม่ครอบคลุมถึง bacterial lysate ชนิดอื่น ๆ
ในปี 2015 มีการศึกษาวิจยั ทางคลินิกระยะที่ 4 ในผูป้ ่ วยโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง พบว่า แม้ PMBL จะไม่สามารถลด
จํานวนครัง้ ของอาการกําเริบได้ แต่ก็สามารถลดจํานวนวันที่ผปู้ ่ วยเป็ นไข้ (21 เทียบกับยาหลอก 40.15; P < 0.001)
ลดจํานวนวันที่ตอ้ งมารับการรักษาที่โรงพยาบาล (65 เทียบกับยาหลอก 162; P < 0.001) ลดจํานวนวันที่ผปู้ ่ วยมี
สุขภาพไม่ดี (109 เทียบกับยาหลอก 171; P < 0.001) และเพิ่มระยะห่างระหว่างอาการกําเริบก่อนหน้าและครัง้ ถัดไป
ได้ (123.89 เทียบกับยาหลอก 70.36; P = 0.03)49
สรุ ป

แบคทีเรียลไลเสตจัดเป็ นยาชีววัตถุใหม่ท่ีประกอบด้วยสารก่อภูมิตา้ นทานจากแบคทีเรียก่อโรคที่ทาํ ให้หมดฤทธิ์
โดยสามารถกระตุน้ การป้องกันเชือ้ โรคทัง้ แบบไม่ผ่านระบบภูมิคมุ้ กัน และผ่านระบบภูมิคมุ้ กันแบบไม่จาํ เพาะโดยใช้
เซลล์ฟาโกไซต์ และระบบภูมิคมุ้ กันแบบจําเพาะโดยสื่อสารผ่านทางเซลล์เดนไดรท์ จากการศึกษาวิจยั ในเด็กและ
ผูใ้ หญ่แสดงให้เห็นว่าแบคทีเรียลไลเสตสามารถลดอัตราการติดเชือ้ ที่ระบบทางเดินหายใจ ลดการใช้ยาปฏิชีวนะ
รวมทัง้ สามารถบรรเทาอาการที่เกิดจากการติดเชือ้ ได้ โดยมีหลักฐานสนับสนุนการใช้เด่นชัดในการติดเชือ้ ที่ทางเดิน
หายใจแบบกลับเป็ นซํา้ และอาการกําเริบของโรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ทัง้ นีย้ งั ต้องมีการศึกษาวิจยั เพิ่มเติมในกลุม่ ผูป้ ่ วย
จํานวนมาก และทําการศึกษาถึงกลไกการออกฤทธิ์ ต่อไป เพื่อใช้เป็ นหลักฐานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อผูป้ ่ วยสูงสุด
เอกสารอ้างอิง
1. Villa E, Garelli V, Braido F, Melioli G, Canonica GW. May we strengthen the human natural defenses
with bacterial lysates? WAO Journal. 2010; 3:S17-S23.
2. File TM. The epidemiology of respiratory tract infections. Semin Respir Infect. 2000; 15:184 –194.
Review.
3. Steurer-Stey C, Bachmann LM, Steurer J, Tramer MR. Oral purified bacterial extracts in chronic
bronchitis and COPD: systematic review. Chest. 2004; 126:1645–1655.
4. Schaad UB, Mutterlein R, Goffin H. BV-Child Study Group. Immunostimulation with OM-85 in children
with recurrent infections of the upper respiratory tract: a double-blind, placebo-controlled multicenter
study. Chest. 2002; 122:2042–2049.
5. Rossi GA, Peri C, Raynal ME, Defilippi AC, Risso FM, Schenone G, Pallestrini E, Melioli G. Naturally
occurring immune response against bacteria commonly involved in upper respiratory tract infections:
analysis of the antigen-specific salivary IgA levels. Immunol Lett. 2003; 86:85–91.
6. Pauwels RA, Buist AS, Calverley PM, Jenkins CR, Hurd SS; GOLD Scientific Committee. Global
strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease.

NHLBI/WHO global initiative for chronic obstructive lung disease (GOLD) workshop summary. Am J
Respir Crit Care Med. 2001; 163:1256 –1276.
7. Braido F, Tarantini F, Ghiglione V, Melioli G, Canonica GW. Bacterial lysate in the prevention of acute
exacerbation of COPD and in respiratory recurrent infections. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis.
2007; 2:335-345.
8. Rozy A, Chorostowska-Wynimko J. Bacterial immunostimulants–mechanism of action and clinical
application in respiratory diseases. Pneumonol Alergol Pol. 2008; 76:353–359. Review.
9. Morandi B, Agazzi A, D’Agostino A, Antonini F, Costa G, Sabatini F, Ferlazzo G, Meliolo G. A mixture of
bacterial mechanical lysates is more efficient than single strain lysate and of bacterial-derived
soluble products for the induction of an activating phenotype in human dendritic cells. Immunol Lett.
2011; 138:86-91.
10. Brandtzaeg P. Mucosal immunity: induction, dissemination, and effector functions. Scand J Immunol.
2009; 70:505–515. Review.
11. Kang YH, Tan LA, Carroll MV, Gentle ME, Sim RB. Target pattern recognition by complement proteins
of the classical and alternative pathways. Adv Exp Med Biol. 2009; 653:117–128. Review.
12. Ju X, Clark G, Hart DN. Review of human DC subtypes. Methods Mol Biol. 2010; 595:3–20. Review.
13. Kabelitz D, Schröder J-M (eds). Mechanisms of Epithelial Defense. Chem Immunol Allergy. Basel,
Karger, 2005, vol 86, pp I–XII. Copyright 2005 by S. Karger AG, Basel (Swiss).
14. Lanzilli G, Traggiai E, Braido F, Garelli V, Folli C, Chiappori A, Riccio AM, Bazurro G, Agazzi A,
Magnani A, Canonica GW, Meliolo G. Administration of a polyvalent mechanical bacterial lysate to
elderly patients with COPD: effects on circulating T, B and NK cells. Immunol Lett. 2013; 149:62-67.
15. Ricci R, Palmero C, Bazurro G, Riccio AM, Garelli V, Marco ED, Cirillo C, Braido F, Canonica GW,
Meliolo G. The administration of a polyvalent mechanical bacterial lysate in elderly patients with
COPD results in serological signs of an efficient immune response associated with a reduced
number of acute episodes. Pulm Pharmacol Ther. 2014. 27:109-113.
16. Roth M, Pasquali C, Stolz D, Tamm M. Broncho Vaxom (OM-85) modulates rhinovirus docking
proteins on human airway epithelial cells via Erk1/2 mitogen activated protein kinase and cAMP.
PLoS One. 2017; 12(11): e0188010.
17. Triantafillou V, Workman AD, Patel NN, Maina IW, Tong CCL, Kuan EC, Kennedy DW, Palmer N,
Adappa ND, Waizel-Haiat S, Cohen NA. Broncho-Vaxom® (OM-85 BV) soluble components stimulate
sinonasal innate immunity. Int Forum Allergy Rhinol. 2019; 9(4):370-377.
18. Braido F, Tarantini F, Ghiglione V, Melioli G, Canonica GW. Bacterial lysate in the prevention of acute
exacerbation of COPD and in respiratory recurrent infections. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis.
2007; 2:335–345.

19. Ruah SB, Ruah C, van Aubel A, Abel S, Elsasser U. Efficacy of a polyvalent bacterial lysate in children
with recurrent respiratory tract infections. Adv Ther. 2001; 18:151–162.
20. Rosaschino F, Cattaneo L. Strategies for optimizing compliance of paediatric patients for seasonal
antibacterial vaccination with sublingually administered polyvalent mechanical bacterial lysates
(PMBL). Acta Biomed Ateneo Parmense. 2004; 75:171–178.
21. Collet JP, Ducruet T, Kramer MS, Haggerty J, Floret D, Chomel JJ, Durr F. Stimulation of nonspecific
immunity to reduce the risk of recurrent infections in children attending day-care centers. The
Epicreche Research Group. Pediatr Infect Dis J. 1993; 12:648–652.
22. Gutierrez-Tarango MD, Berber A. Safety and efficacy of two courses of OM-85 BV in the prevention of
respiratory tract infections in children during 12 months. Chest. 2001; 119:1742–1748.
23. Schaad UB, Mutterlein R, Goffin H, BV-Child Study Group. Immunostimulation with OM-85 in children
with recurrent infections of the upper respiratory tract: a double-blind, placebo-controlled multicenter
study. Chest. 2002;122:2042–2049.
24. Yin J, Xu B, Zeng X, Shen K. Broncho-Vaxom in pediatric recurrent respiratory tract infections: A
systematic review and meta-analysis. Int J Immunopharmacol. 2018; 54:198-209. Review.
25. Zagar S, Lofler-Badzek D. Broncho-Vaxom in children with rhinosinusitis: a double-blind clinical trial.
ORL J Otorhinolaryngol Relat Spec. 1989; 50:397– 404.
26. Gomez Barreto D, De la Torre C, Alvarez A, Faure A, Berber A. Safety and efficacy of OM-85-BV plus
amoxicillin/clavulanate in the treatment of subacute sinusitis and the prevention of recurrent
infections in children. Allergol Immunopathol (Madr). 1998; 26:17–22.
27. Chen J, Zhou Y, Nie J, Wang Y. Bacterial lysate for the prevention of chronic rhinosinusitis recurrence
in children. J Laryngol Otol. 2017; 131(6):523-528.
28. Mora R, Barbieri M, Passali GC, Sovatzis A, Mora F, Cordone MP. A preventive measure for otitis
media in children with upper respiratory tract infections. Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2002; 63:111–
118.
29. Bitar MA, Saade R, The role of OM-85 BV (Broncho-Vaxom) in preventing recurrent acute tonsillitis in
children. Int J Pediatr Otorhi. 2013; 77(5):670-673.
30. Emeryk A, Bartkowial-Emeryk M, Raus Z, Braido F, Ferlazzo G, Meliolo G. Mechanical bacterial lysate
administration prevents exacerbation in allergic asthmatic children—The EOLIA study. Padiatr
Allergy Immunol. 2018; 29:394-401.
31. Heintz B, Schlenter WW, Kirsten R, Nelson K. Clinical efficacy of Broncho-Vaxom in adult patients with
chronic purulent sinusitis: a multi-centric, placebo-controlled, double-blind study. Int J Clin
Pharmacol Ther Toxicol. 1989; 27:530 –534.

32. Orcel B, Delclaux B, Baud M, Derenne JP. Oral immunization with bacterial extracts for protection
against acute bronchitis in elderly institutionalized patients with chronic bronchitis. 1994; Eur Respir
J. 7:446–452.
33. Cvoriscec B, Ustar M, Pardon R, Palecek I, Stipic-Markovic A, Zimic B. Oral immunotherapy of
chronic bronchitis: a double-blind placebo controlled multicentre study. Respiration. 1989; 55:129 –
135.
34. Macchi A, Vecchia LD. Open comparative, randomized controlled clinical study of a new
immunostimulating bacterial lysate in the prophylaxis of upper respiratory tract infections.
Arzneimittelforschung. 2005; 55:276 –281.
35. Tricarico D, Varricchio A, D’Ambrosio S, Ascione E, Motta G. Prevention of recurrent upper respiratory
tract infections in a community of cloistered nuns using a new immunostimulating bacterial lysate. A
randomized, double-blind clinical trial. Arzneimittelforschung. 2004; 54:57– 63.
36. Jareoncharsri P, Bunnag C, Tunsuriyawong P, Assanasane P, Voraprayoon S, Pinkaew B. An openlabel, prospective study of an oral polyvalent bacterial lysate (Luivac) in the treatment of recurrent
respiratory tract infections in Thai patients. Asian Pac J Allergy Immunol. 2003; 21(4):223-230.
37. Cazzola M, Anapurapu S, Page CP. Polyvalent mechanical bacterial lysate for the prevention of
recurrent respiratory infections: A meta-analysis. Pulm Pharmacol Ther. 2012; 25(1):62-68. Review.
38. Koatz AM, Coe NA, Ciceran A, Alter AJ. Clinical and Immunological Benefits of OM-85 Bacterial
Lysate in Patients with Allergic Rhinitis, Asthma, and COPD and Recurrent Respiratory Infections.
Lung. 2016; 194(4):687-697.
39. Isada CM. Pro: antibiotics for chronic bronchitis with exacerbations. Semin Respir Infect. 1993;
8:243–253.
40. Nicotra MB, Kronenberg RS. Con: antibiotic use in exacerbations of chronic bronchitis. Semin Respir
Infect. 1993; 8:254 –258.
41. Cazzola M, Capuano A, Rogliani P, Matera MG. Bacterial lysates as a potentially effective approach in
preventing acute exacerbation of COPD. Curr Opin Pharmacol. 2012; 12(3):300-308. Review.
42. Debbas N, Derenne JP. Preventive effects of an immunostimulating product on recurrent infections of
chronic bronchitis in the elderly. Lung. 1990; 168(Suppl):737–740.
43. Collet JP, Shapiro P, Ernst P, Renzi T, Ducruet T, Robinson A. Effects of an immunostimulating agent
on acute exacerbations and hospitalizations in patients with chronic obstructive pulmonary disease.
The PARI-IS Study Steering Committee and Research Group. Prevention of Acute Respiratory
Infection by an Immunostimulant. Am J Respir Crit Care Med. 1997 ;156:1719 –1724.
44. Li J, Zheng JP, Yuan JP, Zeng GQ, Zhong NS, Lin CY. Protective effect of a bacterial extract against
acute exacerbation in patients with chronic bronchitis accompanied by chronic obstructive
pulmonary disease. Chin Med J (Engl). 2004; 117:828–834.

45. Cazzola M. A new bacterial lysate protects by reducing infectious exacerbations in moderate to very
severe COPD A double-blind, randomized, placebo controlled trial. Trends in Med. 2006; 6:191–199.
46. Cazzola M, Noschese P, Di Perna F. Value of adding a polyvalent mechanical bacterial lysate to
therapy of COPD patients under regular treatment with salmeterol/fluticasone. Ther Adv in Respir
Dis. 2009; 3(2):59–63.
47. Steurer-Stey C, Bachmann LM, Steurer, Trame`r MR. Oral purified bacterial extracts in chronic
bronchitis and COPD: systematic review. Chest. 2004; 126:1645–1655.
48. Pan L, Jiang X, Guo J, Tian Y, Lui C. Effects of OM‐85 BV in patients with chronic obstructive
pulmonary disease: A systematic review and meta‐analysis. J Clin Pharmacol. 2015; 55(10): 10861092.
49. Braido F, Meliolo G, Cazzola M, Fabbri L, Blasi F, Moretta L, Canonica GW. Sub-lingual administration
of a polyvalent mechanical bacterial lysate (PMBL) in patients with moderate, severe, or very severe
chronic obstructive pulmonary disease (COPD) according to the GOLD spirometric classification: A
multicentre, double-blind, randomised, controlled, phase IV study (AIACE study: Advanced
Immunological Approach in COPD Exacerbation). Pulm Pharmacol Ther. 2015; 33:75-80.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

