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A middle-aged man with
progressive jaundice
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Vanishing bile duct syndrome is the group of acquired cholestatic liver disease associated
with progressive destruction and disappearance of the intrahepatic bile ducts. We report a case of
a 55-year old man with end-stage renal disease and diabetic mellitus who presented with progressive
cholestatic jaundice. He had no risk factors for chronic liver disease and hepatotoxic medications.
The liver function tests were cholestasis pattern. The liver biopsy showed severe ductopenia compatible
with vanishing bile duct syndrome.
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Introduction

Vanishing bile duct syndrome คือภาวะท่อน�้าดีในตับ
ถูกท�าลายอย่างรุนแรงจนท�าให้สูญเสียท่อน�้าดีในตับเกือบทั้งหมด หรือ
ภาวะท่อน�้าดีพร่อง (severe ductopenia) ซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อน
หลังการอักเสบของตับที่พบได้น้อย เป็นภาวะที่มีผลกระทบต่อตับ
อย่ า งรุ น แรง โดยตรวจพบค่ า การท� า งานของตั บ จะเป็ น ลั ก ษณะ
chronic cholestasis และผลทางพยาธิ วิ ท ยาจะพบการสู ญ เสี ย
ของ intrahepatic bile ducts การพยากรณ์โรคมีผลลัพธ์ไม่ค่อยดี

Case presentation
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ผู ้ ป ่ ว ยชายไทย อายุ 55 ปี มาตรวจที่ โ รงพยาบาล
ด้วยอาการตาเหลือง ตัวเหลืองมากขึ้น เป็นระยะเวลานาน 10 เดือน
โดยผู้ป่วยมีอาการคันตามตัว ไม่มีอาการปวดท้อง ไม่มีคลื่นไส้อาเจียน
ไม่มไี ข้ ไม่มนี า�้ หนักลดลง ไม่เบือ่ อาหาร มีโรคประจ�าตัวเป็นโรคเบาหวาน
และโรคไตวายเรื้อรัง ได้รับการฟอกไต 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ปฏิเสธ
ประวัติการดื่มสุรา ปฏิเสธประวัติการใช้ยาสมุนไพรและสารเสพติด
ปฏิเสธประวัตเิ สีย่ งต่อการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบ ปฏิเสธประวัตโิ รคตับใน
ครอบครัว ประวัติการใช้ยา ได้แก่ Hydralazine, Doxazosin, Ferrous
fumarate, Folic Acid, Manidipine, Epoetin alfa, Vitamin B
complex ตรวจร่างกายแรกรับ สัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ น�้าหนัก
57 กิโลกรัม (คงที่เท่าเดิม) ตรวจตาพบภาวะเหลือง หัวใจและปอดอยู่
ในเกณฑ์ปกติ ไม่พบ jugular vein engorgement ส่วนระบบทางเดิน
อาหาร ไม่พบลักษณะของ liver stigmata ไม่พบตับและม้ามโต
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ผลการตรวจค่าการท�างานของตับพบว่า AST 110 U/L
(5 - 34 U/L), ALT 60 U/L (0 - 55 U/L), ALP 808 U/L (40 - 150), GGT 745
U/L (12 - 64 U/L), TP 65 g/L (64 - 83 g/L), Alb 25 g/L (35 - 50 g/L),
Cholesterol 228 mg/dL (< 200 mg/dL), TB 20 mg/dL (0.2 - 1.2 mg/dL),
DB 14.6 mg/dL (0.0-0.5 mg/dL), Triglyceride 272 mg/dL
(30 - 150 mg/dL) ผลการตรวจไวรัสตับอักเสบเอ บี และซี เป็นลบ
ผลการตรวจ ANA, ASMA และ AMA เป็นลบ ระดับ IgG ปกติ ferritin
ปกติ transferrin saturation น้ อ ยกว่ า 45% ค่ า การท� า งาน
ไทรอยด์ปกติ ผลการตรวจ MRI upper abdomen พบ mild
hepatomegaly, no splenomegaly และ diffuse inhomogeneous
enhancement and diffuse periportal edema (Figure 1, 2)
Figure 1, 2 ผลการตรวจ MRI upper abdomen พบ mild
hepatomegaly และ diffuse inhomogeneous enhancement
and diffuse periportal edema
1
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Figure 3 (H&E, 400x) The liver histology shows biliary
cirrhosis with “jigsaw-pattern” regenerative nodules
(*), lobular, and cholangiolar cholestasis (arrow)
(PT = portal tract)

Figure 4 (H&E, 200x) Most portal tracts reveal vanishing
interlobular bile ducts which are normally similar
in size and located next to the arteriole (*) in the center
of portal tract with prominent ductular reaction
(arrowhead). (PV = portal vein)

ผู้ป่วยมาตรวจติดตามที่โรงพยาบาลในช่วง 4 เดือน พบว่าค่า
การท�างานของตับมีลกั ษณะ cholestatic jaundice เช่นเดิม ผูป้ ว่ ยได้รบั
การรักษาด้วย ursodeoxycholic acid 20 mg/kg/day เป็นระยะเวลา
4 เดื อ น ตรวจติ ด ตามค่ า การท� า งานของตั บ พบว่ า ค่ า alkaline
phosphatase และ total bilirubin มีระดับสูงคงที่ (AST 89 U/L, ALT 49
U/L, ALP 486 U/L, GGT 229 U/L, TP 73.5 g/L, Alb 26.7 g/L,
Cholesterol 181 mg/dL, TB 14.3 mg/dL, DB 10.9 mg/dL)
หลังจากนัน้ 4 สัปดาห์ ผูป้ ว่ ยเข้ารับการรักษาตัวทีโ่ รงพยาบาล
ด้วยภาวะท้องเสียเฉียบพลันอย่างรุนแรง ค่าการท�างานของตับ AST 61 Discussion
U/L, ALT 37 U/L, ALP 533 U/L, GGT 174 U/L, TP 57.3 g/L, Alb
Vanishing bile duct syndrome คือภาวะท่อน�้าดีในตับ
21.9 g/L, Cholesterol 141 mg/dL, TB 13.4 mg/dL, DB 10.2 mg/dL ถูกท�าลายอย่างรุนแรงจนท�าให้สูญเสียท่อน�้าดีขนาดเล็กในตับเกือบ
ทั้งหมด หรือภาวะท่อน�้าดีพร่อง (severe ductopenia) ซึ่งเป็นภาวะ
Differential diagnosis
แทรกซ้อนหลังการอักเสบของตับ (1) สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากยา โดย
1. cholestasis จากยา หรือภาวะที่มีการอักเสบท�าลาย เกิดขึ้นตั้งแต่ 1 ถึง 6 เดือน หลังจากการอักเสบ อาการแสดง ได้แก่ คัน
ท่ อ น�้ า ดี ข นาดเล็ ก ซึ่ ง ผู ้ ป ่ ว ยมี อ าการอ่ อ นเพลี ย ตั ว เหลื อ งมากขึ้ น อ่อนเพลีย และตัวเหลือง บางครัง้ พบภาวะไขมันในเลือดสูง ซึง่ อาการเด่น
นาน 6 เดือน ลักษณะ cholestatic jaundice
ของผู้ป่วยจะมีอาการคันเรื้อรัง มีผลกระทบต่อชีวิตประจ�าวัน ต�าแหน่ง
2. Sepsis associated cholestasis ผู ้ ป ่ ว ยมี อ าการ ที่คันมาก เช่น ฝ่ามือและฝ่าเท้า ผลตรวจการท�างานของตับ พบลักษณะ
ติดเชื้อรุนแรงจากภาวะท้องเสียเฉียบพลัน
cholestatic hepatitis ระยะเฉียบพลันและรุนแรง โดยมีค่า alkaline
3. Congestive hepatopathy เนื่องจากผู้ป่วยมีประวัติ phosphatase และ bilirubin ในระดับสูงอย่างต่อเนื่อง เมื่อติดตาม
end-stage renal disease ที่ Hemodialysis อยู่ ซึ่งจะมีภาวะ ค่าการท�างานของตับจะพบว่า ค่าเอนไซม์ของตับจะลดลงกลับสู่ปกติ
inadequate dialysis ท�าให้เกิด congestive hepatopathy
แต่ระดับ alkaline phosphatase และ bilirubin ยังคงสูงอยู่ ค่า
4. Infiltrative disease ได้แก่ Hemodialysis-associated cholesterol จะสูงเช่นเดียวกับระดับของ bile acid (2, 3)
amyloidosis
ยาทีพ่ บว่าเป็นสาเหตุของ vanishing bile duct syndrome
ระหว่างรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือด ได้ แ ก่ Amoxicillin/Clavulanate (4), Penicillins อื่ น ๆ,
และเสียชีวิตในเวลาต่อมา
fluoroquinolones, Trimethoprim-sulfamethoxazole (5, 6),
NSAIDS (7), Sulfonamides, Antifungal agents, Nonsteroidal
Liver pathology
anti-inflammatory agents, Phenothiazines, Tricyclic
พยาธิวิทยาของตับหลังจากผู้ป่วยเสียชีวิตพบว่า Loss of antidepressants และ Aromatic anticonvulsants (3, 8)
interlobular bile ducts in more than 50% of portal tracts
(Ductopenia or small duct damage). No bile plugs or
intrahepatic inspissated bile. (Figure 3, 4)
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สาเหตุอื่น ๆ ของ vanishing bile duct syndrome ได้แก่
- Immunologic disease เช่น primary biliary cirrhosis,
primary sclerosing cholangitis (3), sarcoidosis (9), chronic
graft versus host disease, acute and chronic hepatic cellular
rejection
- Infectious disease เช่น cytomegalovirus, hepatitis C
virus, hepatitis B virus, Epstein-Barr virus (10), Enteric organisms
- Neoplastic disorders เช่น Hodgkin’s disease, Histiocytosis X (11)
- Ischemic
- Toxin
- Genetic diseases เช่น Cystic fibrosis, Alpha-1
antitrypsin deficiency, Alagille’s syndrome, Williams
syndrome, Trisomies 17, 18, 21, Zellweger syndrome (3)
- Congenital diseases เช่น Extrahepatic bile duct
atresia, Paucity of interlobular bile ducts, Autosomal recessive
polycystic kidney disease, Congenital hepatic fibrosis
- Idiopathic cause
Vanishing bile duct syndrome พบความรุนแรงได้
หลากหลาย โดยส่วนมากพยาธิวิทยาของ vanishing bile duct
syndrome จะเกิดการสูญเสียของท่อน�้าดีขนาดเล็กอย่างรุนแรงในตับ
เกือบทัง้ หมด ซึง่ เป็นสาเหตุของการเสียชีวติ หรือต้องได้รบั การปลูกถ่าย
ตับภายในระยะเวลา 1 ถึง 3 ปี บางกรณีการสูญเสียของท่อน�้าดี
มีเพียงส่วนหนึ่งของตับ และตรวจพบในระยะเริ่มต้น อาการของผู้ป่วย
จะดีขึ้นเอง อาจพบแค่เพียงอาการคันและค่าการท�างานของตับที่
ผิ ด ปกติ แต่ พ ยาธิ วิ ท ยาในตั บ จะพบร่ อ งรอยของการบาดเจ็ บ ของ
ตับเรื้อรัง พังผืดในตับและปริมาณท่อน�้าดีในตับลดน้อยลง จึงสรุป
การวินิจฉัย vanishing bile duct syndrome ดังนี้
1. ค่า alkaline phosphatase และ bilirubin สูงต่อเนื่อง
ระยะเวลามากกว่า 6 เดือน หลังได้รับยาที่เป็นสาเหตุ
2. ไม่มีการตรวจพบภาวะ primary biliary cirrhosis, sclerosing cholangitis และ graft versus host disease
3. ผลพยาธิวิทยาเนื้อตับ พบว่า paucity of intralobular
bile ducts (<50% of portal areas with bile duct in a biopsy
with at least 10 portal areas) ในระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน
หลังได้รับยาที่เป็นสาเหตุ
สาเหตุของ vanishing bile duct syndrome ที่มีพยากรณ์
ของโรคแย่ที่สุด คือ กลุ่มที่ไม่ทราบสาเหตุ (Idiopathic ductopenia)
ซึ่งอาจจ�าเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายตับ (3, 12)
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แนวทางการรักษาอาการทั่วไป ได้แก่ การรักษาอาการ
คัน เช่น Antihistamine: Diphenhydramine, Hydroxyzine และ
Cholestyramine นอกจากนี้ Rifampin และ Naltrexone มีรายงานว่า
พบประโยชน์ในบางการศึกษาในกรณีทมี่ อี าการคันรุนแรงมาก (severe
intractable pruritus) อาจเป็นข้อบ่งชี้ในการปลูกถ่ายตับ ในปัจจุบัน
ยังไม่รายงานการศึกษาของ Corticosteroids ในการรักษา severe
cholestasis และ vanishing bile duct syndrome ในปัจจุบัน
Ursodeoxycholic acid ได้นา� มาใช้ในการรักษาอย่างกว้างขวาง แต่ยัง
ไม่มีข้อมูลวิจัยสนับสนุนว่ามีประโยชน์ (4, 13) นอกจากนี้ก�าลังมีการ
ศึกษาวิจยั เกีย่ วกับ immunosuppression เช่น calcineurin inhibitors
หรือ monoclonal antibodies ซึง่ อาจน�ามาใช้รกั ษาในอนาคต โดยผูป้ ว่ ย
vanishing bile duct syndrome สาเหตุจากยาส่วนหนึ่งจะเข้าสู่
ภาวะตับแข็งระยะสุดท้ายอาจจ�าเป็นต้องได้รับการปลูกถ่ายตับ
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