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Imaging case report

Gas-forming pyogenic liver abscess
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Gas-forming pyogenic liver abscess (GFPLA) is uncommon and reported high mortality rate.
Diabetes mellitus and Klebsiella pneumoniae are the most frequent associated conditions and causative
organism. Gas collection is not often detected by plain film abdomen. On ultrasonography, gas appeared
as hyperechoic foci with dirty shadowing, reverberation and ring-down artifacts. CT scan is the most
sensitive test for GFPLA. Early diagnosis, appropriate antibiotics, adequate drainage and plasma glucose
control are essential management.
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Learning points
GFPLA เป็นโรคที่มีความรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูง
กว่ากลุ่ม non-GFPLA
GFPLA มักจะพบในผู้ป่วยที่มีโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน
K. pneumoniae เป็นเชือ้ แบคทีเรียทีพ่ บบ่อยในโรค GFPLA
การรักษาประกอบด้วยยาปฏิชีวนะ การ drainage ร่วมกับ
การรักษาโรคร่วม เช่น เบาหวาน
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Case

ผู้ป่วยชายไทยอายุ 52 ปี มีโรคประจ�าตัวเป็นเบาหวานที่
ควบคุมไม่ดี (HbA1C = 12.1%) มาด้วยอาการปวดจุกท้องบริเวณช่อง
ท้องด้านขวาบนและลิ้นปี่เป็นเวลา 2 สัปดาห์ ปวดตลอดเวลา ไม่ร้าว
ไปที่ใด มีไข้สูง เบื่ออาหารและคลื่นไส้ ไม่พบตัวเหลืองและตาเหลือง
ตรวจร่ า งกายกดเจ็ บ บริ เวณช่ อ งท้ อ งด้ า นขวาบน ไม่ มี
rebound tenderness ไม่พบ Murphy’s sign ตับและม้ามคล�า
ไม่ได้ ตรวจตาไม่พบ endophthalmitis ผลตรวจเลือดพบ leukocytosis (13.8 x 103/mm3), neutrophil 74%, bilirubin 1.2 mg/dL,
AST 140 U/L, ALT 118 U/L, ALP 188 U/L, albumin 2.2 g/dL,
plasma glucose 246 mg/dL ได้รับการตรวจเอกซเรย์ช่องท้อง
พบ multiple round and oval hypodensity gas pockets
with air-fluid levels at right subphrenic region ดังภาพที่ 1
(Figure 1) อัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนพบ 7 cm heterogeneous
hypoechogenicity lesion at right lobe liver และ multiple
hyperechoic foci with dirty acoustic shadowing, reverberation
and ring-down artifact. ดังภาพที่ 2 (Figure 2) ผู้ป่วยได้รับ
การท�าเอกซเรย์คอมพิวเตอร์เพิ่มเติมพบ 12 cm liver abscess
with internal gas formation at right lobe liver ดังภาพที่ 3
(Figure 3) ผลเพาะเชื้อในเลือดพบเป็น Klebsiella pneumoniae
ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ Ceftriaxone ฉีดเข้า
หลอดเลือดด�า และเจาะระบายหนอง อาการทางคลินิกดีขึ้นตามล�าดับ
ตรวจติดตามอัลตราซาวด์ช่องท้องพบฝีในตับขนาดเล็กลง
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Figure 1 Plain film abdomen พบ multiple round and oval
hypodensity gas pockets with air-fluid levels at right
subphrenic region

Figure 2 Ultrasonography บริเวณ right lobe liver พบ 7 cm
heterogeneous hypoechogenicity lesion และมี multiple
hyperechoic foci with dirty acoustic shadowing and
reverberation

การตรวจทางรั ง สี วิ ท ยา Plain film abdomen พบ
ความผิดปกติได้ไม่บ่อย (ร้อยละ 25 - 36) (1, 2) รอยโรคที่พบมักเป็น
gas pocket หรือ air-fluid level บริเวณตับหรือใต้กระบังลมด้านขวา
ซึ่ ง อาจต้ อ งแยกกั บ แก๊ ส ในล� า ไส้ ห รื อ ฝี ใ นปอดส่ ว นล่ า ง การตรวจ
ด้วยอัลตราซาวด์จะพบลักษณะของฝีในตับ คือ heterogeneous
hypoechoic lesion ร่วมกับลักษณะของแก๊ส ได้แก่ clusters of
varying in sizes of hyperechoic foci ที่มี dirty acoustic
shadowing หรือ reverberation หรือ ring-down artifact นอกจากนี้
แก๊สในรอยโรคมักท�าให้เห็นขอบของฝีได้ไม่ชัด ท�าให้การวัดขนาดใน
อัลตราซาวด์ได้น้อยกว่าขนาดจริง (2, 4) CT scan เป็นการตรวจที่มี
ความไวมากที่สุดและตรวจพบภาวะแทรกซ้อนได้ดี โดยลักษณะแก๊ส
ในรอยโรคจะพบเป็นลักษณะ hypodensity ที่มี Hounsfield unit
เท่ากับปอด ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนถ้าปรับภาพเป็น lung window
การรักษา ได้แก่ การให้ยาปฏิชีวนะที่ครอบคลุมเชื้อที่สงสัย
โดยเฉพาะกลุ่ม gram-negative bacilli และ anaerobes แล้วปรับยา
ตามการตอบสนองหลังจากทราบผลเพาะเชื้อ การเจาะดูดหนองหรือ
การใส่สายระบายพิจารณาในรายทีฝ่ มี ขี นาดใหญ่หรืออยูใ่ นต�าแหน่งทีม่ ี
ความเสี่ยงต่อการแตกสูง (5) กรณีที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วย
ยาและการใส่สายระบาย หรือมีภาวะแทรกซ้อน เช่น ฝีแตกและ
peritonitis ควรพิจารณาให้การรักษาด้วยการผ่าตัด นอกจากนีร้ ายทีเ่ ป็น
เบาหวานจะต้องควบคุมระดับน�า้ ตาลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วย
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Discussion

Gas-forming pyogenic liver abscess (GFPLA) หรือ
emphysematous pyogenic liver abscess เป็นภาวะทีพ่ บได้ไม่บอ่ ย
มีรายงานพบ 8 - 25 รายต่อผูป้ ว่ ยใน 100,000 ราย (1) และมีอบุ ตั กิ ารณ์
เฉลีย่ ร้อยละ 13.2 จาก pyogenic liver abscess ทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม
ภาวะนีม้ คี วามส�าคัญเนือ่ งจากมีความรุนแรงกว่าและมีอตั ราการเสียชีวติ
สูงกว่ากลุม่ non-GFPLA (ร้อยละ 30 เทียบกับร้อยละ 9) ปัจจัยทีม่ คี วาม
สัมพันธ์ ได้แก่ เบาหวาน โดยมีรายงานพบร่วมกันร้อยละ 74 - 95 (2)
เชือ้ ทีพ่ บได้บอ่ ยทีส่ ดุ ได้แก่ Klebsiella pneumoniae (ร้อยละ 80 - 100)
เชื้ออื่น ๆ พบได้น้อย เช่น Escherichia coli, Clostridium spp. และ
Salmonella spp. (3)
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