สรุปงานวิจัยทางการแพทย์ของ
Lactobacillus acidophilus NCFM®

1. ทำ�ให้อาการของไข้หวัดลดลง ไข้ลดลง
ไอลดลง และน้ำ�มูกไหลลดลง
2. ลดอาการปวดท้อง เนื่องจากอาการ
ลำ�ไส้แปรปรวน
3. ลดแก๊สในทางเดินอาหาร ลดอาการ
ปวดเกร็งลำ�ไส้

งานวิจย
ั สูตรผสมของ Bifidobacterium lactis
HN019™ และ Lactobacillus acidophilus
NCFM® ช่วยลดระยะเวลาการเป็นไข้หวัดใหญ่
ลงถึง 1.89 วัน (Hao et al., 2015)
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จุลชีพป้องกันหวัด
และ ไข้หวัดใหญ่
กระตุ้นภูมิต้านทาน
ดูแลลำ�ไส้
อย่าง
ครบวงจร

นูทราเฮอร์เบิ้ล

นวัตกรรมอาหารเสริมโดยแพทย์ และเภสัชกร

ร่วมป้องกัน และบำ�บัดหวัด
และไข้หวัดใหญ่ ดูแลลำ�ไส้
ด้วย Bifidobacterium lactis
และ

Lactobacillus acidophilus

จุลชีพตัวดีที่มีงานวิจัยทางการแพทย์
ลิขสิทธิ์จาก Dupont สหรัฐอเมริกา

จุลชีพทีท่ ง้ั ป้องกัน และร่วมบำ�บัดหวัด ไข้หวัดใหญ่
และดูแลลำ�ไส้แบบครบวงจรสุขภาพดี

ทางเดินอาหาร และระบบภูมติ า้ นทานของมนุษย์ มีความสัมพันธ์กนั
และทำ�งานร่วมกันอย่างใกล้ชิด แบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน จุลชีพสอง
สายพันธุท์ ม่ี งี านวิจยั ทางการแพทย์ในเรือ่ งของการกระตุน้ ภูมติ า้ นทาน
ป้องกันหวัด และไข้หวัดใหญ่อย่างชัดเจน คือสายพันธุ์ Bifidobacterium
lactis HN019™ ซึง่ มุง่ เน้นไปในเรือ่ งการป้องกันหวัด ไข้หวัดใหญ่ และ
กระตุน้ ภูมติ า้ นทาน ส่วน Lactobacillus acidophilus NCFM® มุง่ เน้น
ไปในเรือ่ งการดูแลสุขภาพของลำ�ไส้ และทำ�ให้อาการหวัด และไข้หวัด
ดีขึ้น และเป็นสายพันธุข์ อง Lactobacillus ที่มีงานวิจัยทางการแพทย์
มากที่สุดในโลก เหมาะอย่างยิ่งสำ�หรับผู้ที่มีภมู ติ า้ นทานอ่อนแอ ผูป้ ว่ ย
ภูมแิ พ้ ผูท้ ล่ี �ำ ไส้ไม่แข็งแรง และการขับถ่ายไม่เป็นปกติ

สรุปงานวิจัยทางการแพทย์ของ
B. lactis HN019™

1. B. lactis HN019™ เพิ่มจำ�นวนของจุลชีพ
สายพันธุ์ Bifidobacterium หลากหลายสายพันธุ์
ในลำ�ไส้ใหญ่ของอาสาสมัครสูงอายุ
2. B. lactis HN019™ เพิ่มภูมิต้านทานโดยการ
ทำ�ให้เม็ดเลือดขาวชนิด Phagocyte และ Natural
Killer Cells (NK Cells) ทำ�งานมีประสิทธิภาพขึ้น
3. B. lactis HN019™ ทำ�ให้ล�ำ ไส้เคลือ
่ นไหวได้ดข
ี น
้ึ
และช่วยอาการท้องผูก

ประโยชน์ในการกระตุ้นภูมิต้านทาน

ในทางการแพทย์แล้ว ระบบทางเดินอาหารเป็น
อวั ย วะที่ ส ร้ า งภู มิ ต้ า นทานที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ใน
ร่างกาย การรักษาสมดุลของประชากรจุลชีพใน
ลำ�ไส้ เป็นกุญแจสำ�คัญสำ�หรับระบบภูมิต้านทานที่
แข็งแรง

B. lactis HN019™

เป็นจุลชีพที่มีงานวิจัยทางการแพทย์
มากมาย ทีพ่ สิ จู น์ได้วา่ เป็นสายพันธุท์ ส่ี ง่ ผลโดยตรงกับระบบภูมติ า้ นทาน
ของร่างกาย ทั้งการทดลองในจานเพาะเซลล์ ในสัตว์ และในมนุษย์
สำ�หรับการทดลองในมนุษย์ B. lactis HN019™ ได้มกี ารทำ�การทดลอง
ในอาสาสมัครสุขภาพดีวัยกลางคน ไปจนถึงในอาสาสมัครสูงอายุ
เป็นการวัดผลทัง้ จากค่าเลือด ซึง่ สะท้อนระบบภูมติ า้ นทานของร่างกาย
วัดค่าเม็ดเลือดขาวทีท่ �ำ หน้าทีจ่ บั กินเชือ้ โรค และวัดค่าเม็ดเลือดขาว
ชนิด NK Cells (Natural Killer Cells) ที่ท�ำ หน้าที่ทำ�ลายทั้งเชื้อโรค
สิ่งแปลกปลอม และเซลล์มะเร็ง จากงานวิจัยพบว่า อาสาสมัครที่
กิน  B. lactis HN019™ มีค่าเม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆ เพิ่มขึ้น และ
เม็ดเลือดขาวแต่ละชนิดก็ทำ�งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำ�ให้
นักวิจัยสรุปได้ว่า B. lactis HN019™ ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน
โดยธรรมชาติให้กับร่างกาย

ประโยชน์ ในการดูแลสุขภาพลำ�ไส้ให้แข็งแรง

ทั้ง L. acidophilus NCFM® และ B. lactis HN019™ เป็น
สายพันธุจ์ ลุ ชีพตัวดี ทีม่ กี ารศึกษาทัง้ ในจานเพาะเซลล์ ในสัตว์ทดลอง
และในอาสาสมัคร ว่ามีประโยชน์ตอ่ สุขภาพลำ�ไส้เป็นอย่างยิง่ งานวิจยั
หลายชิ้นให้ผลที่ตรงกันว่า ทั้ง L. acidophilus NCFM® และ
B. lactis HN019™ มีคุณสมบัติในการต้านจุลชีพชนิดก่อโรคภายใน
ร่างกาย ซึ่งบางชนิดเป็นจุลชีพที่ปกติอยู่ในทางเดินอาหารอยู่แล้ว
แต่เมื่อประชากรจุลชีพเสียสมดุล จุลชีพเหล่านี้ก็จะสามารถก่อโรค
ต่างๆ ให้กับร่างกายได้ และทั้ง L. acidophilus NCFM® และ
B. lactis HN019™ ยังทำ�ลายจุลชีพชนิดก่อโรค ซึ่งเราได้จาก
อาหารทีเ่ รารับประทานเข้าไปอีกด้วย นอกจากจะทำ�ลายจุลชีพก่อโรค
แล้ว B. lactis HN019™ ยังทำ�ให้การเคลือ่ นไหวของลำ�ไส้ดขี น้ึ และ
การย่อยอาหารดีขน้ึ ด้วย ทัง้ L. acidophilus NCFM® และ B. lactis
HN019™ ทำ�ให้มีประชากรจุลชีพตัวดีในร่างกายมากขึ้นด้วย

