โรคติดตอในสัตว : โรควัวบา

โรควัวบา (Bovine Spongiform Encephalopathy: BSE)
โรควัวบา คืออะไร

โรควัวบ้าหรือ Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) ไม่ได้เกิดจากเชือไวรัสหรือเชือ
แบคทีเรีย แต่เกิดจากโปรตีนชนิดหนึงเรียก prion ซึงไม่มี DNA หรือ RNA ทําลายได้ยาก โดยโปรตีน
prion อาจได้รบั จากสัตว์หรืออาจจะเกิดจากการกลายพันธ์ (Mutation) ได้เอง โรควัวบ้า เป็ นโรคทีเกิด
ขึนกับระบบประสาทของวัว โดยเกิดการระบาดในประเทศอังกฤษเมือปี 1986 พบวัวเสียชีวติ จากโรคนี
จํานวน 168,000 ตัว ซึงเกิดจากวัวเหล่านีได้รบั เนือและกระดูกป่นจากแพะทีตายจากโรค scrapiecontaining sheep ซึงมีสาร prion
วิธีการติดตอจากสั
จากสัตวสูคน

CJD ไม่ใช่โรคติดต่อทางอากาศ การสัมผัสปกติ เช่นการจับมือไม่ทําให้ตดิ ต่อ ผูท้ อยู
ี ่ใกล้ชดิ
กับผูป้ ว่ ยก็ไม่มอี ตั ราการติดเชือมากกว่าปกติ แต่อย่างไรก็ตามควรหลีกเลียงการสัมผัส สมอง หรือนํ าไข
สันหลัง ในยุโรปพบโรควัวบ้าในผูป้ ่วยอายุน้อยเชือว่าเกิดจากการรับประทานเนือวัวทีมีเชือนีอยู่
สําหรับในคนพบว่ามีโรคทีมีลกั ษณะคล้าย BSE คือโรค Creutzfeldt-Jakob disease (CJD)
หรือสมองฝอ่ พบได้ไม่บ่อยแต่เป็ นแล้วเสียชีวติ ทุกราย โรคทีสมองฝอ่ มักเป็ นตอนอายุ 50 - 70 ปี และ
ผูป้ ่วยส่วนใหญ่เสียชีวติ ภายในหนึงปี อาการจะเริมด้วยความจําเสือม พฤติกรรมเปลียนไป เครียด มี
ปญั หาเกียวกับการมองเห็น ผูป้ ่วยจะมีอาการอาการสับสน ไม่สามารถควบคุมการเคลือนไหว ตาบอด
กล้ามเนืออ่อนแรง โคม่า และเสียชีวติ ในทีสุด
ในประเทศอังกฤษพบโรค New variant CJD ซึงต่างจาก CJD
คือ เกิดในคนทีอายุน้อยกว่า (อายุเฉลีย 28 ปี ) จะมีอาการทางจิต เช่น
สับสน นอนไม่หลับ บุคลิกเปลียน กลัวง่าย ส่วนอาการทางระบบประสาท
เช่น เดินเซ ความจําเสือมหรือแขนขากระตุกพบระยะหลังของโรค ระยะที
เป็ นโรคประมาณ 9 เดือนจึงเสียชีวติ ส่วนของสมองทีมีรพู รุน คือ ส่วน
ของ basal ganglia cerebellum และ thalamus นอกจากนียังได้นํา
prion ของโรค BSE และ prion จากโรค new variant CJD มาวิเคราะห์
พบว่าโครงสร้างเหมือนกัน ทําให้เชือว่าคนเป็ นโรครับประทานสาร prion
จากผลิตภัณฑ์ของวัว CJD
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อาการของโรค

อาการเริมแรกจะสังเกตว่าคนใกล้ชดิ ง่วงนอน เบืออาหาร เมือยล้า ผูป้ ่วยจะแยกตัวออกจาก
สังคม ไม่สนใจตัวเอง ต่อมามีความจําเสียเช่นจําชือญาติสนิทไม่ได้ จําเบอร์โทรไม่ได้ ต่อไปจะซึมเศร้า
และสับสนอารมณ์ จะหวันไหว ผู้ป่วยจะพูดลําบากมีอาการนอนไม่หลับ ผู้ป่วยจะมีอาการจะบังคับ
กล้ามเนือให้ประสานกันลําบาก มือสัน ทรงตัวไม่ได้ หกล้มบ่อย และการตัดสินใจผิดไปและมีปญั หา
เกียวกับการมองเห็น
ผูป้ ่วยมักจะมีปญั หาเรืองนอนหลับทังวัน และมีการกระตุกของแขนขา (Myoclonus) ไม่สนใจ
สิงแวดล้อม และซึมเศร้า ตลอดการเจ็บป่วยจะไม่มไี ข้ ระยะท้ายของโรคขึนผูป้ ่วยจะไม่สามารถควบคุม
การเคลือนไหวของกล้ามเนือ มีการกระตุกของกล้ามเนือทีเรียกว่า myoclonus ตาบอด ไม่สามารถพูด
ได้ ไม่สามารถกลืนอาหารและเสียชีวติ ตังแต่เริมเกิดอาการจนเสียชีวติ ใช้เวลาประมาณปี ครึงถึงสองปี
สาเหตุที่อาจทําใหมีความเสี่ยงตอการเกิดโรค

คณะกรรมการดูแลโรควัวบ้า (Spongiform Encephalopathy Advisory Committee: SEAC)
ประเทศอังกฤษแนะนําว่านํานมไม่ทาํ ให้ความเสียงของโรค BSE เพิมขึน การได้รบั ฮอร์โมนจากต่อมใต้
สมอง pituitary-derived hormones เช่น ฮอร์โมนทีช่วยในการเติบโต Pituitary-derived growth
hormone และฮอร์โมนทีใช้ในคลินิกทีมีบุตรยาก pituitary derived gonadotrophins จะทําให้เกิดโรค
CJD เพิม
การผ่าตัดเปลียนแก้วตาจากคนทีเป็ นโรคทําให้คนทีได้รบั แก้วตาเป็ นโรควัวบ้าได้ จนกระทัง
ขณะนียังไม่มหี ลักฐานว่าการให้เลือดจะเพิมอัตราของการเกิดโรค nv CJD แต่ไม่ควรรับบริจาคเลือดกับ
กลุ่มเสียงต่อโรคเช่น ผู้ทเคยได้
ี
รบั Pituitary-derived growth hormone, pituitary derived
gonadotrophins
ระบาดวิทยา

ประเทศอังกฤษเริมพบโรควัวบ้าในวัวตังแต่ปี 1986 โดยวัวได้รบั อาหารโปรตีนจากซากแพะที
เป็ นโรค scrapie-infected sheep ปี 1990-1994 โรควัวบ้าในอังกฤษพบเพิมขึน 2 เท่า โรควัวบ้านอกจาก
อังกฤษแล้วยังพบโรควัวบ้าทีประเทศ ฝรังเศส โปรตุเกส สวิตเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐไอร์แลนด์ โอมาน
อิตาลี เดนมาร์ก แคนาดา เยอรมัน
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การวินิจฉัยโรค

โรคนีมีปญั หาในการวินิจฉัยยังไม่การทดสอบใดทีสามารถจะวินิจฉัยโรคได้ เมือสงสัยจะต้อง
ตรวจหาโรคทีรักษาได้ เช่น สมองอักเสบ (Encephalitis) เยือหุม้ สมองอักเสบ (Meningitis) โดยตรวจ
ร่างกายโดยละเอียด เช่น เจาะไขสันหลังนํานํ าไขสันหลังมาตรวจ ตรวจ Computerized tomography
ของสมอง ตรวจคลืนไฟฟ้าสมอง electroencephalogram (EEG) การวินิจฉัยหลังจากผูป้ ่วยเสียชีวติ โดย
การตัดชินเนือสมองตรวจหรือตรวจสมองทังอันพบว่าจะมีลกั ษณะเป็ นรูพรุนเหมือนฟองนํา
การรักษาโรค

ยังไม่มวี ธิ กี ารรักษาทีได้ผล การรักษาเป็ นแค่บรรเทาอาการเท่านัน
การปองกันโรค

เนืองจากเชือโรคนีไม่สามารถถูกทําลายโดยวิธกี ารต้ม นึงหรือการใช้วธิ ใี ดๆ ดังนันผูท้ ทํี างานกับ
ผูป้ ่วยต้องป้องกันดังนี ล้างมือหรือผิวหนังส่วนทีสัมผัสกับผูป้ ่วยก่อนดืมนํ า หรือสูบบุหรี ปิ ดแผลด้วย
วัสดุกนั นํา สวมถุงมือเมือต้องจับผูป้ ่วย ให้ใช้เสือผ้า หรือกระโถนทีใช้ครังเดียวทิงทําลาย แต่ถา้ ไม่มใี ห้
แช่คลอรีนเข้มข้นมากกว่า 1 ชัวโมง สวมผ้ากันจมูก หรือแว่นตาเมือต้องตรวจพิเศษและอาจจะมีการ
กระเด็นของเลือดหรือนํ าเหลือง เครืองมือให้แช่คลอรีนเข้มข้นและอบฆ่าเชือ ผูท้ สงสั
ี ยว่าจะเป็ นโรคนี
ห้ามบริจาคเลือดหรืออวัยวะ ห้ามรับประทานทุกชินส่วนของวัวทีสงสัยว่าเป็ นโรคนี
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