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REVIEW ARTICLE
Bovine Neonatal Pancytopenia Induced by
Cow Vaccination
Puncharat Nilsuwan1, Jaruwan Kampa2*

Abstract

Bovine neonatal pancytopenia (BNP) is a newly emerged disease in suckling calves in Europe
during 2008-2010. The diseased calves showed typical signs of fever, depression, lethargy and untreatable
bleeding. Hematological and histological examinations revealed marked leukopenia, thrombocytopenia
and totally loss of hematopoietic cells in bone marrows. The disease incidence showed strong relationship with using of a commercial available bovine viral vaccine. Studies have proved the contamination
of MHC class I in the vaccine cause antibody reform in dam which then transferred to its calf and cause
massive destruction of leukocyte, thrombocyte and finally hemato-progenitor cell. The review provides
unique clinical appearance and scientific steps on preview of the mechanism of BNP.
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การเกิดโรคโบวายนีโอนาทัล แพนไซโตพีเนีย เนื่องจากการให้
วัคซีนในแม่ โค
ปุณชรัศมิ์ นิลสุ วรรณ์1, จารุ วรรณ ค�ำพา2*

บทคัดย่อ
โรคโบวายนีโอนาทัล แพนไซโตพีเนีย หรื อ BNP เป็ นโรคใหม่ที่พบอุบตั ิการณ์สูงในยุโรป
ช่วงปี ค.ศ. 2008-2010 พบเฉพาะในลูกโคอายุต่ำ� กว่า 1 เดือน ซึ่ งมีอาการไข้ ซึ ม อ่อนแรง พบภาวะ
เลือดออกที่ควบคุมไม่ได้ ล้มนอนและโดยมากตาย การตรวจทางโลหิ ตวิทยาพบ มีภาวะเม็ดเลือดขาว
ต�่ำ  เกล็ดเลือดต�่ำ  และภายในไขกระดูกพบเซลล์ต้ งั ต้นในการผลิตเม็ดเลือดลดต�่ำลง โรคนี้พบเฉพาะ
ในฝูงโคที่มีการใช้วคั ซี นชนิ ดหนึ่ งป้ องกันโรคไวรัสในโค    จากศึกษาพบการปนเปื้ อนเอ็มเอชซี
ประเภทที่ 1 จากการกระบวนการผลิตวัคซีนและส่ งผลให้แม่โคสร้างแอนติบอดีตา้ น ส่ งต่อไปยังลูก
โคผ่านนมน�้ำเหลือง และ เกิดการท�ำลายเม็ดเลือดขาว เกล็ดเลือด และเซลล์ตน้ ก�ำเนิดในไขกระดูก
ของลูกในที่สุด บทความปริ ทศั น์น้ ีมุ่งน�ำเสนอ อาการและสาเหตุของการเกิดโรคซึ่งมีลกั ษณะจ�ำเพาะ
แตกต่างจากโรคทัว่ ไป
วารสารสั ตวแพทยศาสตร์ มข. 2555;22(1):88-95.			
http://vmj.kku.ac.th/
ค�ำส� ำคัญ: โรคโบวายนีโอนาทัล แพนไซโตพีเนีย   เอ็มเฮชซี1- วัคซี น   ลูกโค นมน�้ำเหลือง
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002
ภาควิชาพยาธิชีววิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ. เมือง จ. ขอนแก่น 40002
*
ผู้เขียนทีใ่ ห้ การติดต่ อ E-mail: Jaruwan.Kampa@gmail.com
1
2

บทนำ�
โรคโบวายนีโอนาทัล แพนไซโตพีเนีย (Bovine neonatal pancytopenia) หรื อ BNP คือ ภาวะ
เม็ดเลือดและเกล็ดเลือดต�่ำ และท�ำให้เกิดเลือดออกทัว่ ร่ างกาย พบเฉพาะในลูกโคอายุนอ้ ยกว่า 4
สัปดาห์ กลไกส�ำคัญเกิดจากกระบวนการทางภูมิคุม้ กันที่ทำ� ลายเม็ดเลือด เกล็ดเลือดและเซลล์ตน้
ก�ำเนิด จึงไม่สามารถสร้างเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดทดแทน และท�ำให้เกิดเลือดออกในที่สุด BNP
มีอุบตั ิการณ์มากในช่วง 5 ปี ที่ผา่ นมา ซึ่ งโดยมากพบในประเทศแถบยุโรปที่ใช้วคั ซี นชนิดหนึ่งเพื่อ
ป้ องกันโรคไวรัส Bovine Viral Diarrhea (BVD) บทความปริ ทศั น์น้ ีมุ่งน�ำเสนอ ระบาดวิทยา อาการ
และสาเหตุของการเกิดโรคซึ่งมีลกั ษณะจ�ำเพาะแตกต่างจากโรคทัว่ ไป แม้ยงั ไม่มีรายงานในเอเชียและ
ประเทศไทย แต่ดว้ ยกลไกการเกิดโรคนี้อาจท�ำให้เกิดโรคลักษณะเดียวกันได้ในอนาคต
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ระบาดวิทยา
โรคโบวายนีโอนาทัล แพนไซโตพีเนีย เป็ นโรคที่ถกู กล่าวถึงครั้งแรกในปี 2007 ในประเทศ
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี [1]โรคนี้มีชื่อพ้องได้แก่ “blood sweating”, “hemorrhagic diathesis”
และ “bleeding calf syndrome” ซึ่งต่อมาในที่ประชุม Satellite Symposium on Haemorrhagic Diathesis in Claves ณ เมือง Marseille ประเทศฝรั่งเศส ได้บญั ญัติชื่อ BNP ให้เป็ นชื่อโรคอย่างเป็ นทางการ
อุบตั ิการณ์ของโรคกระจายทัว่ ไปตามเมืองต่างๆมากกว่า 100 ฟาร์มในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
โดยแต่ละฟาร์มจะพบลูกโคเกิดโรคนี้ 1-2 ตัว [2] ซึ่ งแม้จะมีจำ� นวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรโคทั้ง
ฝูงแต่โรคดังกล่าวท�ำให้ลกู โคเหล่านั้นเสี ยชีวติ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนั้นได้พบโรคลักษณะเดียวกัน
นี้ในประเทศอื่นในยุโรป ได้แก่ เบลเยีย่ ม ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และไอร์แลนด์
[3-11] และมีรายงานพบโรคนอกทวีปยุโรป ในนิวซีแลนด์และแคนาดา [12, 13] อย่างไรก็ตาม ไม่พบ
โรคนี้ในกลุ่มประเทศที่ไม่ใช้วคั ซีนเพื่อควบคุมโรค BVD [14]
การศึกษาในประเทศเบลเยีย่ มโดย Pardon และ Steukers [15] โดยศึกษาข้อมูลโคที่ผา่ นเข้า
รับบริ การของ Ghent University พบว่าระหว่างกรกฎาคม ค.ศ. 2008 ถึง กันยายน ค.ศ. 2009 พบ BNP
จ�ำนวน 84 ราย ใน 30 ฟาร์ม และในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี ค.ศ. 2009 Bell และ Scott [11] รายงานการ
เกิดการตายในลูกโคที่มี pancytopenia ร่ วมกับเลือดออกในฟาร์มโคเนื้อในสกอตแลนด์ ซึ่ งหลังจาก
นั้นมีรายงานพบพบทัว่ สหราชอาณาจักร โดยในฟาร์มโคเนื้อนั้นพบในลูกโคอายุ 1-3 สัปดาห์ และ 9
ใน 10 ตัวถึงแก่ความตาย พบเลือดออกจากส่ วนต่างๆของร่ างกาย และมีอาการไข้ และเมื่อเริ่ มแสดง
อาการแล้วจะตายใน 24-48 ชัว่ โมง ตัวที่ได้รับการถ่ายเลือดบางตัวรอดชีวิต เมื่อผ่าซากชันสู ตรพบ
เลือดออกที่อวัยวะภายในและเซลล์สร้างเม็ดเลือดในไขกระดูกมีจำ� นวนต�่ำลงอย่างชัดเจน ในช่วงปลาย
เดือนธันวาคมปี 2010 มีรายงาน BNP ในสหภาพยุโรปกว่า 4,000 รายโดยประมาณ 3,000 รายพบใน
สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี [16]

อาการและพยาธิสภาพ
อาการและพยาธิสภาพที่พบโดยมากได้แก่ อาการไข้ พบภาวะเม็ดเลือดแดงแตก เกิดจุดหรื อ
ปื้ นเลือดออกทัว่ ร่ างกาย รวมถึงผิวหนังและอวัยวะภายใน Pardon และ Steukers [15] ได้แบ่งกลุ่มลูก
โค BNP เป็ น 3 ระยะตามอาการที่ปรากฏ ได้แก่
ระยะต้ น
ลูกโคที่แสดงอาการพบว่ามีลกั ษณะพฤติกรรมหรื อการกินอาหารยังปกติ พบอุณหภูมิสูงขึ้น
ประมาณ 39.5-40.8 องศาเซลเซี ยส มีลูกโคเพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่จะพบลักษณะปื้ นเลือดออกตาม
อวัยวะต่างๆ เช่น จมูก เหงือก กระพุง้ แก้ม เป็ นต้น หรื อพบลักษณะอุจจาระเป็ นสี ดำ� ได้
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ระยะกลาง
มีพฤติกรรมซึม เบื่ออาหาร พบว่ามีภาวะไข้โดยอุณหภูมิสูงกว่า 41.1 องศาเซลเซียส แต่กพ็ บ
ลูกโคบางส่ วนที่มีอุณหภูมิต่ำ� พบจ�้ำเลือดบริ เวณรอบใบหูและตาได้ชดั เจน เยือ่ เมือกซี ด และอาจพบ
อุจจาระสี ดำ� รวมถึงพบเลือดออกไม่หยุดที่ตำ� แหน่งที่มีการฉี ดยาได้
ระยะสุ ดท้ าย
ลูกโคล้มนอน มีเลือดออกในทุกส่ วนของร่ างกาย เยือ่ เมือกซี ด อุจจาระมีสีดำ� และท้องเสี ย
อย่างรุ นแรง อุณหภูมิอาจจะต�่ำกว่าปกติหรื อพบปกติได้ ลูกโคจะตายภายใน 1-15 วัน หลังจากแสดง
อาการในระยะนี้ ค่าทางโลหิ ตวิทยาพบภาวะเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดมีจำ� นวนต�่ำ
ลง โดยเฉพาะกลุ่มที่แสดงอาการมีเลือดออก เมื่อผ่าชันสู ตรซากพบรอยโรคที่ต่อมน�้ำเหลือง ซากซี ด
มีจุดหรื อปื้ นเลือดออกในอวัยวะภายในได้ทุกส่ วน โดยพบได้ท้ งั บนผิวหนัง ชั้นใต้ผวิ หนังและเยือ่ ชุ่ม
น�้ำในไขข้ออาจพบเลือดปน บางรายเกิดการติดเชื้อแบคทีเรี ยแทรกซ้อนที่ปอดและล�ำไส้ พบแผล
หลุมได้ที่กระเพาะส่วน abomasum เมื่อตรวจเนื้อเยือ่ ทางจุลพยาธิวทิ ยาพบ พบเม็ดเลือดแดงในเนื้อเยือ่
แสดงถึ ง การมี เ ลื อ ดออกโดยไม่ มี ค วามผิด ปกติ ข องหลอดเลื อ ด ภายในล�ำ ไส้ พ บอี โ อสิ โ นฟิ ล
และลิมโฟไซต์ ในชั้นลามิน่า โพร์ เพรี ยของล�ำไส้ มีไฟบริ นแทรกในเยื่อหุ ้มปอด ตับ และม้าม
พบแมกโครฟาจน์และลิมโฟไซต์เข้าแทรกภายในไขกระดูก นิวเคลียสของแมกโครฟาจน์มีลกั ษณะ
กลมเป็ นรู ปไข่ ลักษณะไซโตพลาสซึ มมีแวคคิวโอบรรจุอยูม่ าก ไขกระดูกไม่เจริ ญ มีอีโอซิ โนฟิ ล
แทรก ภาวะเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว และเกล็ดเลือดมีจำ� นวนต�่ำลง ภายหลังวันที่ 14 ของการเกิด
โรค เม็ดเลือดแดงพบเรติคูโลไซต์ และโฮเวลโจรี่ บอดี้ แสดงภึงภาวะโลหิ ตจางชนิดที่ไม่มีการตอบ
สนองของไขกระดูก

กลไกการเกิดโรค
เนื่ องด้วยอาการและพยาธิ สภาพที่พบโดยมากได้แก่ อาการไข้ มีจุดหรื อปื้ นเลือดออกทัว่
ร่ างกาย บริ เวณที่ฉีดยาและติดเบอร์หูมีเลือดไหลไม่หยุด รวมถึงมีเลือดออกที่ผวิ หนังและอวัยวะภายใน
ซึ่ งลักษณะคล้ายคลึงกับการเกิด hemorrhagic disease เนื่องจากมีระดับเกล็ดเลือดต�่ำซึ่ งพบได้ในการ
ติดเชื้อไวรัส BVD-2 การติดเชื้อไวรัสอื่น เช่น Circovirus, Bluetongue, Epizootic haemorrhagic
disease virus การเกิดได้รับสารพิษ และความผิดปกติทางพันธุกรรมในโค เป็ นต้น แต่ทุกข้อสงสัย
ได้ถกู ยืนยันแล้วว่าสิ่ งเหล่านั้นไม่ใช่สาเหตุการเกิดโรค [3, 8, 10-12, 15, 17, 18] อีกทั้งภาวะ BNP ดัง
กล่าว พบเฉพาะในลูกโคอายุ 1-4 สัปดาห์ซ่ ึงเป็ นระยะที่ลกู โคได้รับนมน�้ำเหลืองเท่านั้นและไม่ได้เกิด
แก่ลูกโคทุกตัวในฟาร์ ม จึงเป็ นที่สงสัยว่าภาวะดังกล่าวเกิดขึ้นได้จากปฏิกิริยาเฉพาะตัวของระบบ
ภูมิคุม้ กันของร่ างกาย (Immunopathological reaction) ที่ทำ� ให้เกล็ดเลือดต�่ำจนเกิดเลือดออก ดังนั้น
นมน�้ำเหลืองจากแม่โคจึงถูกศึกษาความเป็ นไปได้ในการก่อโรค
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นมน�้ำเหลืองจากแม่โคได้ถูกศึกษาและพิสูจน์วา่ เป็ นปั จจัยส�ำคัญในการก่อโรค BNP การ
ศึกษาโดย Friedrich และคณะ [14] น�ำนมน�้ำเหลืองจากแม่โคที่มีลกู เป็ น BNP ป้ อนให้กบั ลูกโคหลาก
สายพันธุ์จำ� นวน 6 ตัวที่เกิดจากแม่อื่นผลการป้ อนน�้ำนมจากแม่ BNP พบว่าท�ำให้ลกู โค 5 ใน 6 ตัว
เกิด BNP ส่ วนลูกโคที่ไม่แสดงอาการนั้นพบภาวะเม็ดเลือดและเกล็ดเลือดต�่ำ ซึ่งพบได้เช่นกันในลูก
โคบางตัวของฟาร์มที่พบ BNP ซึ่งลูกโคเหล่านี้สามารถรอดชีวติ ได้ การทดลองป้ อนน�้ำนมเหลืองนี้
จากแม่ BNPได้ถกู ใช้ศึกษาเช่นโดย Schroter และ Kuiper [19] ซึ่ งให้ผลในลักษณะเดียวกัน ดังนั้น
นมน�้ำเหลืองจากแม่โคบางกลุ่มสามารถส่ งผ่านแอนติบอดีที่มีความจ�ำเพาะ และท�ำให้เกิด BNP ใน
ลูกโคได้
การศึกษาแอนติบอดีในซีร่ัมแม่โคที่ให้ลกู BNP โดย Bridger และคณะ [13] และPardon และ
คณะ [20]โดยน�ำซีรั่มของแม่โคที่ให้ลกู BNP มาท�ำปฏิกิริยากับเม็ดเลือดขาวลูกโคที่เกิดจากฟาร์มที่
ไม่มีประวัติ BNP ตรวจสอบการท�ำปฏิกิริยาด้วย flow cytometryพบการจับกันของ IgG จากแม่ BNP
กับเม็ดเลือดขาวลูกโคที่ไม่มีความสัมพันธ์กนั ได้ นอกจากนี้ Bridger และคณะ [13] ยังได้ทดลอง
แยกลูกคลอดใหม่จากแม่โคที่มีประวัติให้ลกู BNP มาเก็บตัวอย่างเซลล์เม็ดเลือดและไขกระดูกก่อน
ที่จะได้รับน�้ำนมเหลือง แล้วจึงให้กินนมน�้ำเหลืองแล้วติดตามการเปลี่ยนแปลงของเซลล์เม็ดเลือดและ
ไขกระดูก พบว่า มีการจับของ IgG บนผิวเม็ดเลือดขาวลูกโคภายหลังการได้รับนมน�้ำเหลือง และ
เกิดภาวะเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดต�่ำตามมา ร่ วมกับไขกระดูกเสื่ อม ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ แอนติบอดี
ที่มีอยูใ่ นแม่โค ท�ำปฏิกิริยาทางภูมิคุม้ กันต่อแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดและเกล็ดเลือดลูกโค รวมถึง
แอนติเจนบนผิวของ precursor cells ส�ำหรับเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดด้วย ซึ่งเป็ นกลไกส�ำคัญ
ของการเกิด BNP และเมื่อท�ำการศึกษาแอนติเจนบนผิวเม็ดเลือดขาวโดย Foucras และคณะ [21] โดย
น�ำไปท�ำ peptide sequence พบล�ำดับ peptide ตรงกับ MHC class I ของ Bovine Leucocyte Antigen
(BoLA) ซึ่งพบได้ท้ งั บนผิวเม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดและเมื่อน�ำไปทดสอบความจ�ำเพาะต่อ monoclonal antibody ต่อ MHC class I พบปฏิกิริยาที่จำ� เพาะเกิดขึ้น บน epitope หลายต�ำแหน่งบนผิวเม็ด
เลือดขาว ซึ่ งความจ�ำเพาะนี้พบในการศึกษาโดย Deutskens และคณะ [22] เช่นกัน
กลไกการเกิดโรคโดยภูมิคุม้ กันจากแม่สู่ ลูกเกิดได้ในคนเช่นกัน คือโรค Fetal/neonatal alloimmune thrombocytopenia (FNAIT) ซึ่งพบมากขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผา่ นมา [23, 24] ซึ่งภาวะเกล็ด
เลือดต�่ำมีความเกี่ยวข้องกับภาวะนิวโทรฟิ ลด์ลดต�่ำลงด้วยอย่างไรก็ตามกลไกของMHC class I ใน
คนต่อการเกิดโรคดังกล่าวยังไม่มีขอ้ สรุ ป [24-26]

แหล่งของ MHC class I คือวัคซีน
จากข้อมูลทางระบาดวิทยา พบว่าฟาร์มที่เกิด BNP และแม่โคที่ให้ลกู BNP เป็ นฟาร์มแม่โค
ที่ใช้/ได้รับวัคซี น PregSure ™ ในการป้ องกันโรค BVD [11, 19, 20, 22] ดังนั้น จึงได้มีการศึกษาการ
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ปนเปื้ อนของ MHC class I ในวัคซี นนี้ รวมทั้งวัคซี นอื่นที่ ใช้ป้องกันโรค BVD การศึ กษาโดย
Deutskens, Lamp [22]ได้คดั แยก MHC class I จากวัคซี น PregSure ™ โดยตกตะกอนโปรตีนด้วย
acetone และใช้ monoclonal anti- bovine MHC I (IL-A88) สามารถจ�ำแนกแอนติเจนดังกล่าวได้ ส่ วน
Foucras และคณะ [21] ได้แยกแอนติเจนนี้ และจ�ำแนกได้ดว้ ย monoclonal antibody ชนิดเดียวกัน
แม่โคที่ได้รับวัคซีน PregSure™ ซึ่งมี MHC class I ของ BoLA จะสร้างแอนติบอดีต่อแอนติเจนดัง
กล่าว และส่ งต่อให้ลกู ผ่านทางนมน�้ำเหลือง ซึ่งหากเม็ดเลือดและเกล็ดเลือดของลูกโคมีแอนติเจนนี้
จะถูกท�ำลายด้วยแอนติบอดีจากแม่โค และเกิด BNP ขึ้นในที่สุด การทดลองโดยใช้ flow cytometer
เพื่อตรวจการท�ำปฏิกิริยาพบผิวเม็ดเลือดขาว พบว่าลูกโคที่เกิดจากแม่ที่ได้รับวัคซี น BVD ชนิดดัง
กล่าวพบว่าเกิดปฏิกิริยาขึ้นและแสดงอาการของโรค ในขบวนการผลิตวัคซีนใช้เซลล์เพาะเลี้ยงชนิด
Bovine kidney cell line ซึ่งน่าจะเกิดการปนเปื้ อน MHC class I ที่ตรงกับ BoLAของโคบางกลุ่ม โดย
เฉพาะแม่โคที่มีแอนติเจนนี้ตา่ งออกไป (Figure 1) โดยคาดว่าเกิดจากการใช้เซลล์ที่ไตของโค (Bovine
kidney cell) ที่ใช้ผลิตวัคซีนชนิดนี้ [16] และเนื่องจากพบโรคนี้ร่วมกับการใช้วคั ซี นดังกล่าว ดังนั้น
ในเดือน เมษายน ค.ศ. 2010 ได้หยุดจ�ำหน่ายในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และห้ามจ�ำหน่ายใน
สหภาพยุโรปตั้งแต่เดือน กรกฎาคมปี เดียวกัน [27] นอกจากนี้ ในเดือนสิ งหาคมวัคซี นนี้ หยุดการ
จ�ำหน่ายในนิวซีแลนด์ [28]
Figure 1. The MHC Class-I in Vaccine Inducing a Production of Anti-MCH Class-Ia

The MHC class-I in vaccine induce a production of anti-MCH class-I in a differed MHC class-I dam (right
side). When the MHC class-I variant dam mated with the vaccine-MHC class-I-identical bull, and the calf carry
the bull’s MHC, alloantibodies in the dam’s colostrum then transfer to the calf and finally bovine neonatal
pancytopenia (BNP) occur.
a
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สรุป
การปนเปื้ อน MHCclass I ในการผลิตวัคซี น เป็ นผลให้แม่โคที่ได้รับวัคซี นสร้างแอนติบอดี
ต่อ MCH class I ชนิดนั้นและถ่ายทอดให้ลกู ผ่านนมน�้ำเหลืองเป็ นผลให้เกิดการท�ำลายเซลล์เม็ดเลือด
ในลูกโค ดังนั้นในขั้นตอนการผลิตวัคซีนนอกจากต้องระวังการปนเปื้ อนเชื้อโรคอืน่ แล้ว การปนเปื้ อน
ชิ้นส่ วนเซลล์ที่ใช้ผลิตเชื้อยังส่ งให้เกิดความเสี ยหายได้
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