Liver transplantation

Interesting case

A woman with decompensated
liver disease
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A 50-year woman presented with a recurrent episode of variceal hemorrhage, ascites, and a
2-cm hepatocellular carcinoma. She had history of bleeding esophageal varix, transaminitis and positive
anti-HCV result but did not obtain comprehensive investigation and management. Liver transplantation
is one of treatment modality for decompensated liver disease if the patient has no contraindication
of the surgery. Nevertheless, holistic care of cirrhotic complications should be regular follow-up and
the primary disease especially hepatitis C could be treated during pre or post liver transplant periods.
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Learning points
Patients presented with decompensated liver
should be stabilized and corrected the precipitating
factors. Investigation of primary liver diseases, other
complications and severity, concurrent with evaluation for liver transplantation should be considered.
During transplant waiting time, primary liver disease
and complications should be treated if no contraindications and regularly follow-up is suggested.

Case presentation

หญิ ง ไทยโสดอายุ 50 ปี อาชี พ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ
เดิมอาการปกติ มาห้องฉุกเฉินด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือดแดงสด 1 ครัง้
ปริมาณ 500 มิลลิลติ ร ร่วมกับหน้ามืด 1 ชัว่ โมง ตรวจร่างกาย T 36.5°C
BP 107/60 mmHg PR 100/min RR 20/min moderately pale,
anicteric sclerae, multiple spider nevi at chest wall, liver span
9 cm, increased splenic dullness, positive shifting dullness,
no abdominal tenderness, no rebound tenderness, normal
cardiovascular and respiratory examination, no limb edema,
no encephalopathy ผู้ป่วยไม่ดื่มสุรา ปฏิเสธการใช้ยาหรือสมุนไพร
มีประวัติได้รับเลือดเมื่อ 30 ปีก่อน เคยส่องกล้องตรวจระบบทางเดิน
อาหารส่วนบนสองครั้งเมื่อ 2 ปีก่อน ไม่ทราบผลและมีผลตรวจสุขภาพ
ประจ�าปี 1 ปีก่อน ดังแสดง Alb/Glo 4.6/2.6 g/dL TB/DB 0.39/0.22
mg/dl AST/ALT/ALP 56/57/67 U/L Anti HCV positive, HBsAg
negative, anti HBc negative, anti HBs negative หลังจากนั้นได้รับ
การฉี ด วั ค ซี น ไวรั ส ตั บ อั ก เสบบี 3 เข็ ม ยั ง ไม่ ไ ด้ ต รวจเพิ่ ม เติ ม
เรื่องไวรัสตับอักเสบซี
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แรกรับ Hb 6.3 g/dL WBC 8,300 /mm3 N 83% Platelet
100,000/mm3 INR 1.19 Alb/Glo 3.3/- g/dL TB 0.95 mg/dL AST/
ALT/ALP 47/47/64 U/L ได้รบั fluid resuscitation, leukocyte-poor
red cell transfusion, intravenous octreotide และ prophylactic
ceftriaxone ผลการส่องกล้องพบ three small esophageal varices
without stigmata of recent hemorrhage (Figure 1A) และ GOV2
with blood oozing (Figure 1B) ได้รับการรักษาด้วย histoacryl
1 ml + lipiodol 1.6 ml injection หลังจากรับผู้ป่วยไว้รักษาใน
โรงพยาบาลพบว่ า ไม่ มี เ ลื อ ดออกซ�้ า การตรวจเพิ่ ม เติ ม พบ HCV
genotype 1 and 3 HCV RNA 2,372,072 IU/ml transabdominal
ultrasonography พบ liver cirrhosis และ moderate amount
of ascites (Figure 1C) ได้ท�า abdominal paracentesis พบ wide
SAAG and low protein ascites without spontaneous bacterial
peritonitis ผล magnetic resonance imaging with elastography
showed a 2.2-cm hepatocellular carcinoma at right lobe of
cirrhotic liver (Figure 1D-1F) ผูป้ ว่ ยได้รบั diuretics, beta-blocker
และ antibiotic agent กลับบ้าน และนัดมาตรวจติดตามเป็นผูป้ ว่ ยนอก
Figure 1 (A) esophagogastroduodenoscopy (EGD) showed
a scar from previous rubber band ligation and three small
esophageal varices without red wale markings or
white nipple signs; (B) EGD showed active bleeding from gastroesophageal varix type 2 (GOV2); (C)
transabdominal ultrasonography showed ascites; (D)
magnetic resonance elastography showed liver stiffness of 2.5 – 5.4 kPa (normal to stage 4 fibrosis), the
average was 3.9 kPa (stage 2-3 fibrosis); (E-F) magnetic
resonance imaging showed morphology of liver cirrhosis,
hypersplenism, and a 2.2x2.1-cm LR-5 (LI-RADS or liver
imaging reporting and data system 5) mass at hepatic
segment VIII (white arrow)
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หลังจากติดตามประวัติจากโรงพยาบาลอื่นจนถึงปัจจุบัน
ผู ้ ป ่ ว ยเคยรั บ การรั ก ษาเป็ น ผู ้ ป ่ ว ยใน 10 ครั้ ง โดยมี ร ายละเอี ย ด
ดังตารางที่ 1 (Table 1)
Table 1 ตารางแสดงประวัติการเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในปี
พ.ศ. 2557 - 2560
หมายเหตุ: ประวัติและการตรวจร่างกายข้างต้นเป็นการนอน รพ. ครั้งที่ 3; LOS = length of stay,
CTP = Child-Turcotte-Pugh, MELD = model for end-stage liver disease, UGIB = upper
gastrointestinal bleeding, EV = esophageal varix, GV = gastric varix, HCC = hepatocellular
carcinoma, MWA = microwave ablation
No. of
Admission

Month/Year

LOS
(days)

Diagnosis

CTP
score

MELD
score

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

06/2557
11/2557
01/2559
09/2559
11/2559
12/2559
04/2560
04/2560
05/2560
07/2560

3
3
4
6
2
4
4
8
5
4

UGIB (non-variceal?)
EV bleeding
GV bleeding, HCC
GV bleeding, HCC
HCC (for MWA)
GV bleeding
EV bleeding
GV bleeding
GV bleeding
GV bleeding

5
6
7
7
7
7
8
6
6

9
7
8
9
7
7
9
7
10

Discussion

การพิจารณาว่าผู้ป่วยควรได้รับการเปลี่ยนตับหรือไม่นั้น
มีข้อบ่งชี้ในการเปลี่ยนตับโดยทั่วไป คือ ผู้ป่วยตับวายเฉียบพลันระยะ
รุนแรง ตามข้อบ่งชีข้ อง King’s criteria (1) ผูป้ ว่ ยภาวะตับแข็งระยะท้าย
โดยสามารถประเมินได้จาก Child Turcotte Pugh score ระยะ C (2, 3)
หรือ Model of End State Liver Disease (MELD score) (4 - 6) โดย
ค�านวณจากระดับ total bilirubin, creatinine และ INR เมื่อคะแนน
ของค่า MELD score ตัง้ แต่ 15 ขึน้ ไป หรือประเมินจากอาการของภาวะ
แทรกซ้อนของตับแข็งอย่างง่าย ได้แก่ โปรตีนแอลบูมนิ ต�า่ กว่า 2.8 g/dL,
refractory ascites หรือเคยมี spontaneous bacterial peritonitis
เป็นต้น อีกกรณีคอื มะเร็งตับชนิด hepatocellular carcinoma ระยะต้น
อยู่ใน Milan criteria คือ มีก้อนเดียวขนาดไม่เกิน 5 เซนติเมตร หรือ
กรณีมีไม่เกิน 3 ก้อน โดยแต่ละก้อนมีขนาดไม่เกิน 3 เซนติเมตร
ผู้ป่วยรายนี้จากประวัติการรักษาพยาบาลที่ผ่านมา จะเห็น
ได้ว่า มีข้อบ่งชี้ที่ควรได้รับการเปลี่ยนตับ คือ มะเร็งตับชนิด HCC ที่มี
ขนาดเล็ก ยังไม่กระจายเข้าหลอดเลือดใหญ่ในตับ หรือกระจายไปสู่
อวัยวะอื่น และผู้ป่วยมีภาวะตับแข็งระยะใกล้จะ decompensation
ไม่สามารถท�าการผ่าตัดเฉพาะส่วน หรือข้างใดข้างหนึ่งได้ นอกจากนี้
ผู้ป่วยยังมีภาวะแทรกซ้อนของหลอดเลือด EV/GV แตกซ�้าหลายครั้ง
ไม่สามารถควบคุมได้ด้วยการรักษาทางการส่องกล้อง สิ่งส�าคัญที่อยาก
จะเน้นให้เห็นคือ เมื่อผู้ป่วยโรคตับแข็งเกิดมีภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ
แพทย์มักจะเคยชินหรือช�านาญกับการรักษาภาวะแทรกซ้อน จนลืม
คิดต่อไปข้างหน้าอีกขัน้ หนึง่ ว่า ผูป้ ว่ ยสมควรได้รบั การเปลีย่ นตับหรือไม่
การประเมิ น ว่ า ควรได้ รั บ การเปลี่ ย นตั บ นั้ น ประกอบด้ ว ยที ม งาน
หลายด้าน และผู้ป่วยต้องไม่มีข้อห้ามทางหัวใจ ปอด ไต ไม่มีการติดเชื้อ
ที่ควบคุมไม่ได้ ผู้ป่วยที่จะเข้ารับการปลูกถ่ายตับและญาติจะได้รับค�า
แนะน�าปรึกษาจากทีมสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เภสัชกร
โภชนากร นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ป่วยจะได้รับการประเมิน
ความพร้อมในการปลูกถ่ายตับอย่างครอบคลุม ระหว่างการประเมิน
และการรออวัยวะนั้น ผู้ป่วยจะได้รับการรักษาภาวะที่สามารถแก้ไขให้
ดีขึ้นได้ด้วยยา เช่น การรักษา hepatitis C รวมทั้งให้การรักษาอื่น ๆ
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เช่น transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS)
หรือ balloon-occluded retrograde transvenous obliteration
(BRTO) เพื่อลด variceal bleeding และการให้ ablative therapy
หรื อ transcatheter arterial chemoembolization (TACE)
ส�าหรับ hepatocellular carcinoma ระหว่างรอปลูกถ่ายตับ (7 - 9)
การตรวจพบไวรัสบีหรือซีนนั้ ไม่เป็นข้อห้ามในการเปลีย่ นตับ ผูป้ ว่ ยรายนี้
สามารถให้การรักษาไวรัสซีด้วยยา direct acting antiviral drugs
(DAA) ได้ ทั้งระยะก่อนและหลังการเปลี่ยนตับ ทั้งนี้ขึ้นกับปัจจัย
หลายประการ (10) การรักษาระยะหลังการเปลี่ยนตับ ผู้ป่วยมักจะ
ตอบสนองต่ อ การรั ก ษาดี โอกาสหายสู ง กว่ า 90% (11, 12)
และสู ง กว่ า การรั ก ษาในระหว่ า งที่ มี ภ าวะตั บ วายช่ ว งระหว่ า งรอ
การเปลี่ ย นตั บ อย่ า งไรก็ ต าม โอกาสที่ จ ะได้ รั บ การเปลี่ ย นตั บ นั้ น
ค่ อ นข้ า งไม่ แ น่ น อน หากผู ้ ป ่ ว ยสามารถรั ก ษาไวรั ส ซี ใ ห้ ห ายได้ ใ น
ระยะก่อนการเปลี่ยนตับ มีผู้ป่วยจ�านวนหนึ่ง อาการตับวายจะดีข้ึน
จนสามารถเอาออกจากการรอคิวการเปลี่ยนตับได้ (13, 14)
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