Interesting cases in hepatology

Case report

A young man with progressive jaundice
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and abdominal disกกกกกก
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Budd-Chiari syndrome (BCS) is a rare, life-threatening disease caused by obstruction of hepatic
venous outflow. Common presentations are right upper quadrant pain, ascites, and hepatomegaly. A
diagnosis of Budd-Chiari syndrome should be suspected when liver disease occurs in a patient with
known risk factors for hypercoagulable state. We report a 22-years old transgender man presented
with jaundice, marked ascites and hepatomegaly. Imaging studies showed complete thrombosis of all
hepatic veins. Finally, he was diagnosed with Budd-Chiari syndrome with antiphospholipid syndrome.
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Introduction

Budd-Chiari syndrome เป็นภาวะผิดปกติที่เกิดจากการ
อุดตันของหลอดเลือดด�ำที่ออกจากตับ (hepatic venous outflow
tract obstruction) ส่งผลให้เกิดพยาธิสภาพของตับ โดยผูป้ ว่ ยสามารถ
แสดงอาการได้หลายรูปแบบตั้งแต่เกิดความผิดปกติของตับแบบรุนแรง
เฉียบพลันไปจนถึงเรื้อรัง โดยอาการที่พบได้บ่อย ได้แก่ ปวดท้องชาย
โครงขวา ท้องมาน และตับโตโดย   Budd-Chiari syndrome จัดเป็น
ภาวะที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงถ้าหากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสม
การวินิจฉัยโรคนี้อาศัยการตรวจทางรังสีเพื่อใช้ยืนยันการอุดตันของ
เส้นเลือดที่ออกจากตับ การรักษามุ่งเน้นไปที่การแก้ไขการอุดตันของ
เส้นเลือด และการรักษาภาวะแทรกซ้อนจากโรคตับเรื้อรังและความดัน
สูงในเส้นเลือดด�ำพอร์ทัล
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ผู้ป่วยชายไทยอายุ 22 ปี มาพบแพทย์ด้วยอาการท้องโต
มากขึ้น ตัวและตาเหลืองมา 1 เดือน ไม่มีอาการบวมที่หน้าและแขนขา
ไม่มีอาการปวดท้อง นอนราบได้ปกติ ผู้ป่วยมีประวัติโรคประจ�ำตัวเป็น
deep vein thrombosis left leg วินิจฉัยเมื่อ 6 เดือนก่อนด้วยอาการ
ขาข้างซ้ายบวม ได้รับการรักษาด้วยยา warfarin จากนั้นผู้ป่วยอาการดี
ขึน้ จึงหยุดรับประทานยาเองมา 1 เดือน และเดิมมีประวัตฉิ ดี ยาฮอร์โมน
estrogen ทุก 2 สัปดาห์ ร่วมกับรับประทานยาคุมก�ำเนิดวันละ 1 เม็ด
ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 18 เดือน โดยผูป้ ว่ ยหยุดใช้ยาดังกล่าวหลังได้รบั
การวินิจฉัยว่าเป็น deep vein thrombosis และผู้ป่วยมีประวัติผ่าตัด
เสริมเต้านมเมือ่ 1 เดือนก่อน มีประวัตมิ เี พศสัมพันธ์กบั เพศเดียวกันโดย
ไม่สวมถุงยางอนามัย ปฏิเสธประวัติโรคตับในครอบครัว ตรวจร่างกาย
แรกรับสัญญาณชีพอยู่ในเกณฑ์ปกติ หัวใจและปอดอยู่ในเกณฑ์ปกติ ไม่
พบ jugular vein engorgement ไม่พบขาบวม ระบบทางเดินอาหาร
ตรวจพบ icteric sclera ไม่พบ dilatation of superficial vein ที่ผนัง
หน้าท้อง ตรวจ liver span ได้ 14 cm. ในแนว mid-clavicular line
และตรวจพบ increased splenic dullness และตรวจพบน�้ำในช่อง
ท้องด้วยวิธี fluid thrill ตรวจไม่พบลักษณะของ stigmata of chronic
liver disease เช่น spider nevi หรือ palmar erythema
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ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC: Hb 11.5 g/dL, Hct
35.7%, MCV 72 fL, MCH 23 pg, WBC 5,400 cells/uL (neutrophil
68%, lymphocytes 21%, monocyte 8.8%), PLT 33,000 u/L;
Coagulogram: PT 24.1 seconds, INR 2.03, PTT 36.9 seconds;
Kidney function: BUN 12 mg/dL, Cr 0.86 mg/dL; Liver function
test: AST 116 U/L, ALT 88 U/L, alkaline phosphatase 177 U/L,
albumin 2.9 g/dL, globulin 4.6 g/dL, total bilirubin 6.17 mg/
dL, direct bilirubin 3.73 mg/dL; Serology tests: HBsAg negative,
anti-HBs positive, anti-HCV negative, anti-HIV non-reactive;
Ascites profile: ascites albumin 0.5 g/dL, ascites total protein
1.3 g/dL, ascites WBC 86 cell/mm3 (PMN 7%, mononuclear
cell 93%)
ผลการตรวจทางรังสี CT upper abdomen พบ marked
ascites with heterogeneous liver enhancement and total
thrombosis of all hepatic veins (Figure 1) นอกจากนั้นยังพบ
caudate lobe hypertrophy, small intrahepatic venous collateral
และ small arterial enhancing nodules (Figure 1) และ Doppler
ultrasound left leg พบ evidence of sub-acute to chronic
deep vein thrombosis of left femoral vein ผู้ป่วยได้รับการตรวจ
ทาง serology เพิม่ เติมเพือ่ ค้นหาสาเหตุของ hypercoagulable state
พบ ANA: positive coarse speckled 1:1280, protein C 23.2%,
protein S 109.8%, anti-thrombin-III 64.4%, anti-cardiolipin IgM
negative, anti-cardiolipin IgG positive, lupus anticoagulant
positive, anti-beta2 glycoprotein1 IgM positive และ anti-beta2
glycoprotein1 IgG positive
Figure 1 ภาพ CT upper abdomen แสดงให้เห็น marked
ascites with heterogeneous liver enhancement,
complete obliteration of all hepatic, caudate lobe
hypertrophy, small intrahepatic venous collateral และ
small arterial enhancing nodules

bosis of all hepatic veins สรุปผู้ป่วยรายนี้จึงได้รับการวินิจฉัยเป็น
Budd-Chiari syndrome ซึ่งสาเหตุของโรคนี้แบ่งได้ 2 กลุ่ม คือ
primary และ secondary Budd-Chiari syndrome โดยจาก CT
upper abdomen แสดงให้เห็นว่าสาเหตุของการอุดตันของเส้นเลือด
เกิดจาก intravascular thrombosis โดยไม่มกี ารกดเบียดจากภายนอก
ท�ำให้นกึ ถึงสาเหตุจาก primary cause มากทีส่ ดุ นอกจากนัน้ การตรวจ
ทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมพบว่าผู้ป่วยมีภาวะ antiphospholipid
syndrome จึงท�ำให้นกึ ถึงสาเหตุหลักของโรค Budd-chiari syndrome
จาก 2 ภาวะ ได้แก่ antiphospholipid syndrome และการได้รับ
hormonal therapy แต่อย่างไรก็ตามจากการตรวจเพิม่ เติมพบว่าระดับ
protein C ต�่ำกว่าค่าปกติ ซึ่งอาจเป็นผลจากการลดลงของ hepatic
synthetic function ใน late Budd-Chiari syndrome จึงอาจจะ
ยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้เกิดโรคหรือไม่
Treatment

การรักษาในผู้ป่วยรายนี้แบ่งออกเป็น
1) การรักษาภาวะแทรกซ้อนจากความดันพอร์ทัลสูง คือ
ได้รับยากลุ่ม diuretic เพื่อรักษา ascites โดยในภายหลังผู้ป่วยรายนี้
เกิดภาวะ refractory ascites จนได้รบั การปรับขนาดยาเป็น furosemide
ขนาด 80 มก.ต่อวัน และ spironolactone ขนาด 200 มก.ต่อวัน รวมทัง้
ได้รบั การเจาะระบายน�ำ้ ในช่องท้องแบบ large volume paracentesis
เป็นครั้งคราว และได้รับการตรวจ esophagogastroduodenoscopy
เพื่อคัดกรอง esophageal varices ซึ่งผู้ป่วยรายนี้พบ large esophageal varices และในภายหลังเกิดภาวะ acute variceal hemorrhage
จึงได้รับการรักษาด้วยวิธี endoscopic band ligation และได้รับยาก
ลุ่ม non-selective beta-blocker (propranolol)
2) การรักษาจ�ำเพาะทีเ่ ป็นสาเหตุของการเกิด hypercoagulable state คือการได้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด  enoxaparin และ
ในภายหลังเมื่ออาการคงที่จึงได้มีการปรับเป็นยา warfarin ชนิดรับ
ประทานต่อ โดยก�ำหนดเป้าหมายระดับ INR ที่ 2-3
Outcome and follow-up

หลังได้รับการรักษาดังกล่าวผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาตัวใน
โรงพยาบาลหลายครั้งด้วย decompensated liver disease และ
acute-on-chronic liver failure ในที่สุดผู้ป่วยได้เสียชีวิตจากภาวะ
acute-on-chronic liver failure และ septicemia
Discussion

Differential diagnosis

การวินิจฉัยแยกโรคของผู้ป่วยที่มาด้วยเรื่อง ascites with
hepatomegaly ซึ่งจากผลการตรวจน�้ำในช่องท้องเข้าได้กับลักษณะ
portal hypertension-related ascites แบบ sinusoid portal
hypertension ซึ่งสาเหตุที่พบได้บ่อย คือ โรคตับแข็ง ส่วนสาเหตุที่อื่น
ทีเ่ ป็นไปได้คอื late Budd-Chiari syndrome โดยผูป้ ว่ ยรายนีม้ อี ายุนอ้ ย
และมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะ hypercoagulable state ได้แก่ มี
ประวัตเิ ป็น deep vein thrombosis ร่วมกับการใช้ hormonal therapy
(รับประทานยาคุมก�ำเนิดและฉีด estrogen) และในผู้ป่วยรายนี้ไม่มี
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคตับอักเสบเรื้อรัง และจากการตรวจร่างกาย
พบ hepatomegaly ท�ำให้นึกถึงกลุ่ม late Budd-Chiari syndrome
มากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการวินิจฉัยจ�ำเป็นต้องใช้การตรวจภาพทาง
รังสี ซึ่งจาก CT upper abdomen ในผู้ป่วยรายนี้พบ total thromThai Association for the Study of the Liver

Budd-Chiari syndrome เป็นภาวะผิดปกติที่เกิดจากการ
อุดตันของหลอดเลือดด�ำที่ออกจากตับ (hepatic venous outflow
tract obstruction) จัดเป็นโรคที่พบได้ไม่บ่อยในทางคลินิก ซึ่งภาวะนี้
สามารถแสดงอาการได้หลายแบบ ตัง้ แต่ไม่มอี าการ หรือมีอาการท้องมาน
เรื้อรัง จนถึงภาวะตับอักเสบเฉียบพลันหรือท�ำให้เกิดภาวะตับวายและ
เสียชีวิตได้ โดยต�ำแหน่งที่เกิดการอุดตันนั้นอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ small
hepatic venule หรือ hepatic vein เส้นใดเส้นหนึ่งหรือทั้งสามเส้น
หรือเกิดขึ้นที่ inferior vena cava ก่อนจะเปิดสู่หัวใจห้องขวาบน โดย
ไม่รวมถึงสาเหตุของการอุดตันจากความผิดปกติของหัวใจหรือเยื่อหุ้ม
หัวใจ และไม่รวมถึงภาวะ sinusoidal obstructive syndrome (1,
2) ซึ่งการอุดตันของหลอดเลือดที่ออกจากตับนั้นอาจเกิดเพียงต�ำแหน่ง
เดียว หรือเกิดขึ้นร่วมกันมากกว่าหนึ่งต�ำแหน่งใดก็ได้ โดยอาการและ
อาการแสดงที่พบได้บ่อย ได้แก่ ท้องมาน (พบร้อยละ 83), ตับโต (พบ
ร้อยละ 67) และปวดท้องทีช่ ายโครงขวา (พบร้อยละ 61) ซึง่ ความรุนแรง
ของอาการและอาการแสดงนั้นขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) ต�ำแหน่ง
ของการอุดตัน 2) ความรวดเร็วของการอุดตัน 3) ความสามารถของตับ
ในการสร้ า ง collateral circulation ซึ่ ง เป็ น กลไกการปรั บ ตั ว
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(compensatory mechanism) ของตับต่อการอุดตันของเส้นเลือดด�ำ
ขาออก (3) กล่าวคือหากเกิดการอุดตันของเส้นเลือดด�ำ hepatic vein
ทัง้ สามเส้นพร้อมกันอย่างรวดเร็ว ผูป้ ว่ ยมักมีอาการแบบเฉียบพลัน โดย
บางรายอาจเกิดภาวะตับวายเฉียบพลัน (acute liver failure) ได้ แต่หาก
การอุดตันเกิดขึน้ อย่างช้า ๆ หรือเกิดขึน้ ที่ hepatic vein เส้นใดเส้นหนึง่
ผู้ป่วยอาจไม่มีอาการหรือมาพบแพทย์ด้วยอาการท้องมานเพียงอย่าง
เดียว ส�ำหรับการวินิจฉัยโรค Budd-Chiari syndrome นั้นอาศัยภาพ
ทางรังสีวทิ ยาซึง่ แสดงให้เห็นการอุดตันของ hepatic venous outflow  
โดยสามารถท�ำได้ตั้งแต่การใช้ Doppler ultrasound หรือการใช้ภาพ
CT หรือ MRI (1, 2) โดยลักษณะภาพทางรังสีทนี่ อกเหนือจากการอุดตัน
hepatic vein หรือ inferior vena cava แล้ว อาจพบความผิดปกติอื่น
ๆ อีก เช่น cavo-caval หรือ hepatic venous collaterals หรือพบ
caudate lobe hypertrophy หรือ macro-regenerative nodules ซึง่
อย่างหลังมักพบได้บอ่ ยในกลุม่ ทีเ่ ป็น chronic Budd-Chiari syndrome
(4) ส่วนความผิดปกติของการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารใน Budd-Chiari
syndrome นั้นพบได้หลายลักษณะขึ้นกับความรุนแรงของโรค เช่น ใน
รายทีเ่ ป็น fulminant หรือ acute Budd-Chiari syndrome อาจตรวจ
พบระดับของเอนไซม์ aminotransferases สูงถึง 5-10 เท่า และมี
direct hyperbilirubinemia ส่วนในรายที่เป็น chronic Budd-Chiari
syndrome อาจตรวจพบลักษณะทางห้องปฏิบัติการที่บ่งถึง ภาวะ
chronic liver disease ร่วมกับ portal hypertension
สาเหตุหลักของโรค Budd-Chiari syndrome แบ่งเป็น 2 กลุม่
คือ สาเหตุแบบปฐมภูมิ (primary) ซึ่งเกิดจากการอุดตันภายในหลอด
เลือดด�ำเองจากการที่ผู้ป่วยนั้นมีภาวะ hypercoagulable state  และ
แบบทุตยิ ภูมิ (secondary) ซึง่ การอุดตันของหลอดเลือดเกิดจากการกด
ทับหรือการลุกลามจากอวัยวะภายนอก อย่างไรก็ดีพบว่าส่วนใหญ่ของ
ผูป้ ว่ ยนัน้ มักมีโรคในกลุม่ hypercoagulable state อย่างน้อย 1 สาเหตุ
และประมาณร้อยละ 50 ของผู้ป่วย Budd-Chiari syndrome อาจพบ
ปัจจัยเสี่ยงที่ท�ำให้เกิด hypercoagulable state มากกว่า 1 สาเหตุ
โดยปัจจัยเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ (2, 3)
1) ภาวะ Thrombophilia ซึ่ ง มี ทั้ ง กลุ ่ ม โรคที่ เ ป็ น ทาง
พันธุกรรม (inherited) และเกิดขึ้นภายหลัง (acquired)
2) โรคในกลุ่ม Myeloproliferative disorder หรือ JAK2
mutation
3)  ปัจจัยทางฮอร์โมนต่าง ๆ เช่น การได้รบั ฮอร์โมน estrogen
4) ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากโรคทางกายอื่น ๆ (systemic risk
factors)
ซึ่งจากการสืบค้นหาสาเหตุของการเกิด Budd-Chiari syndrome ใน
ผูป้ ว่ ยรายนีพ้ บ 2 อย่าง ได้แก่ ปัจจัยทางฮอร์โมนเนือ่ งจากผูป้ ว่ ยมีประวัติ
ใช้ยาคุมก�ำเนิดซึ่งเป็นฮอร์โมน estrogen และผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัย
เป็น antiphospholipid syndrome โดยจากอาการทางคลินิกและ
การด�ำเนินโรคผูป้ ว่ ยรายนีไ้ ด้รบั การวินจิ ฉัยเป็น subacute to chronic
Budd-Chiari syndrome ซึ่งแนวทางการรักษาโรค Budd-Chiari
syndrome นั้น แบ่งเป็น 2 อย่าง ได้แก่ การรักษาจ�ำเพาะต่อโรค และ
การรักษาภาวะแทรกซ้อนจากความดันพอร์ทัลสูง ส�ำหรับการรักษา
แบบจ�ำเพาะคือการรักษาเพื่อแก้ไขการอุดตันของ hepatic venous
outflow tract  โดยปัจจุบนั แนะน�ำให้พจิ ารณาการรักษาเป็นลักษณะแบบ
step-wise approach (2) ได้แก่ 1) การรักษาด้วยยา (medical therapy)
ซึง่ ได้แก่ การให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant) ซึง่ เป็น
สาเหตุหลักของการเกิดโรค อย่างไรก็ดโี อกาสทีโ่ รคจะตอบสนองด้วยการ
ให้ยาเพียงอย่างเดียวนั้นมีเพียงร้อยละ 25 และมักตอบสนองในรายที่
อาการไม่รุนแรง (5) 2) การรักษาด้วยการเปิดเส้นเลือดด้วยวิธีต่าง ๆ
เช่น การท�ำ angioplasty ร่วมกับการใส่ stent ซึง่ แนะน�ำเฉพาะในผูป้ ว่ ย
ทีม่ กี ารอุดตันของหลอดเลือดช่วงสัน้ ๆ (short-length stenosis) 3) ใน
รายทีไ่ ม่ตอบสนองหรือไม่เหมาะต่อการรักษาด้วย 2 วิธขี า้ งต้น อาจรักษา
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ด้วยวิธี Transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS)
และ 4) ส�ำหรับผู้ป่วยที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยวิธีอื่น ๆ มีข้อบ่งชี้
ส�ำหรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายตับ (Liver transplantation) ซึ่งพบ
ว่าการใช้แนวทางการพิจารณาการรักษาแบบนี้กับผู้ป่วย Budd-Chiari
syndrome นั้นส่งผลให้ผู้ป่วยมีอัตราการมีชีวิตรอดที่ 5 ปี ถึงเกือบร้อย
ละ 75 (5) ส�ำหรับการรักษาภาวะแทรกซ้อนจากโรคตับเรื้อรัง โรคตับ
แข็ง และภาวะความดันสูงในเส้นเลือดพอร์ทัล โดยทั่วไปแนะน�ำให้เป็น
ไปตามแนวทางเวชปฏิบัติของภาวะนั้น ๆ (1, 6)
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