Imaging in hepatology

Imaging case report
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Cholangiocarcinoma is the second most common primary liver cancers. It is arising from epithelial
cells of the biliary tract. It has been categorized to intrahepatic and extrahepatic. The Intrahepatic or
peripheral cholangiocarcinoma can be presented as mass-forming, periductal infiltrating and intraductal
growth. Many patients of mass-forming cholangiocarcinoma have symptoms such as abdominal pain
about 85% but some patients don’t have any symptoms. This is the difficult cancer to diagnose. While
patients were having any symptom, the disease was an advanced stage (unresectable). The diagnostic
tools for assess this disease are imaging modalities include ultrasound (US), computed tomography
(CT) with contrast, magnetic resonance imaging (MRI) with contrast. However, the goal standard for
confirm diagnosis is tissue pathology. This article showed a case presentation and reviewed the imaging
appearance of mass-forming cholangiocarcinoma.
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Learning points
มะเร็งท่อน�้ำดีภายในตับ (intrahepatic cholangiocarcinoma) แบ่งเป็นชนิดก้อนในเนื้อตับ (mass-forming) ชนิด
แพร่กระจายรอบท่อน�ำ้ ดี (periductal infiltrating) และชนิด
ภายในท่อน�้ำดี (intraductal growth)
มะเร็งท่อน�้ำดีชนิดก้อนในเนื้อตับ มักมาด้วยอาการปวดท้อง
หรือปวดหลังถึงร้อยละ 85 และบางส่วนไม่มีอาการร้อยละ
15 ท�ำให้การพยากรณ์โรคมะเร็งท่อน�้ำดีชนิดก้อนในเนื้อตับ
มักไม่ดี เนือ่ งจากกว่าจะมีอาการก็เป็นระยะทีผ่ า่ ตัดไม่ได้แล้ว
การวินิจฉัยโรคมะเร็งท่อน�้ำดีชนิดก้อนในเนื้อตับ ต้องอาศัย
การตรวจทางรังสีวิทยา ได้แก่ การตรวจคลี่นเสียงความถี่สูง
ช่องท้องส่วนบน การถ่ายภาพรังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์
ช่องท้องส่วนบน การตรวจเอกซเรย์ดว้ ยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้าที่
มีลักษณะจ�ำเพาะที่เข้าได้หรือชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา
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Case presentation

ผูป้ ว่ ยหญิงไทยคูอ่ ายุ 59 ปี ไม่ได้ประกอบอาชีพ ภูมลิ ำ� เนาอยู่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีอาการปวดหลังบริเวณเอวด้านขวาเป็น
เวลา 2 เดือน ปวดแบบแน่น ๆ ตลอดเวลา ไม่สมั พันธ์กบั ท่าทางหรือการ
รับประทานอาหาร รับประทานยาแก้ปวดไม่ดีขึ้น ปฏิเสธไข้ ตัวเหลือง
หรือคลืน่ ไส้อาเจียน ขับถ่ายอุจจาระวันละ 1 ครัง้ สีเหลืองปกติ ปัสสาวะ
สีเหลืองปกติ ไม่แสบขัด ไม่คนั ตามตัว รับประทานอาหารได้ปกติ ปฏิเสธ
น�้ำหนักตัวลดลง อาการเป็นมากขึ้นจึงมาโรงพยาบาล มีโรคประจ�ำตัว
เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน ควบคุมได้ดีด้วยยา ปฏิเสธการดื่มสุรา
สูบบุหรี่ และการใช้ยาสมุนไพร ปฏิเสธการผ่าตัดหรืออุบัติเหตุมาก่อน
ปฏิเสธสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง ตรวจร่างกายพบ no fever,
not pale, anicteric sclera, impalpable lymph nodes, palpable
liver 2 centimeter (cm) below right costal margin, liver span 14
cm., spleen dullness negative, bimanual palpation negative,
no ascites, no point of tenderness at back, no bone pain, no
taut band.
ผลตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารทีส่ ำ� คัญ ดังนี้ complete blood
count (CBC) แสดง hemoglobin 11.9 g/dL, white blood cell
7,430 cell/mm3, liver function test แสดง total protein 7.4 g/dL,
albumin 4.5 g/dL, globulin 2.9 g/dL, total bilirubin 0.5 mg/dL,
direct bilirubin 0.1 mg/dL, alanine transaminase (ALT) 37 U/L,
aspartate transaminase (AST) 27 U/L, alkaline phosphatase
(ALP) 169 U/L, CA 19-9 5,375 U/mL, AFP 9.72 IU/ml การถ่าย
ภาพรังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ชอ่ งท้องส่วนบน (CT scan) และการ
ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่องท้องส่วนบน (MRI) ดังแสดงในรูปภาพที่ 1
และ 2 (Figure 1 and 2) ตามล�ำดับ
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Figure 1 Axial non-contrast (A), axial contrast enhanced
in arterial phase (B), axial contrast enhanced in portal
venous phase (C) and axial contrast enhanced in
5-minute delay phase (D) CT scans show a large ill-defined hypodense mass at hepatic segment 7/8, about
7.0x7.0x5.0 cm in APxLxH diameter, which has poor
enhancement on arterial phase with gradual progressive
enhancement on portal venous and 5-minute delay
phase. Coronal contrast enhanced in portal venous
phase CT scan (E) shows mass confined in peripheral
area of right hepatic lobe with hepatic vein abutment.

ผู้ป่วยรายนี้ได้ตรวจชิ้นเนื้อตับด้วยการเจาะชิ้นเนื้อภายใต้
การตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงช่องท้องส่วนบน (ultrasound guided
biopsy) ผลพยาธิวิทยาพบว่าเป็น adenocarcinoma ซึ่งเข้าได้กับ
mass-forming cholangiocarcinoma ดังแสดงในรูปภาพที่ 3 (Figure
3) ในผูป้ ว่ ยรายนีจ้ งึ วินจิ ฉัยเป็น mass-forming cholangiocarcinoma
ซึง่ จากการตรวจทางรังสีวทิ ยาพบว่าเป็นระยะทีผ่ า่ ตัดไม่ได้ จึงได้รบั การ
รักษาแบบประคับประคองด้วยเคมีบำ� บัด (palliative chemotherapy)
Figure 3 Moderate to well differentiate adenocarcinoma with glandular and tubular structures, mucin
production.

Figure 2 Axial non-enhanced fat-suppressed T1-weighted (A) and axial non-enhanced short-tau inversion
recovery T2-weighted (B) MR images show a lobulated
mass at hepatic segment 7/8, which appears hypo signal
intensity (SI) on T1-weighted and hyper SI on T2-weighted images. Axial dynamic Gadolinium-based enhanced
fat-suppressed T1-weighted MR image in arterial phase
(C), portal venous phase (D) and 5-minute delay phase
(E) show peripheral enhancement on arterial phase with
progressive incomplete central enhancement on portal
venous and 5-minute delay phases. Coronal Gadolinium-based enhanced fat-suppressed T1-weighted MR
image in arterial phase (F) reveals mass confined in
peripheral zone of right hepatic lobe.
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Discussion

มะเร็งท่อน�้ำดี (cholangiocarcinoma) มีจุดเริ่มต้นมาจาก
การเจริญผิดปกติของเซลล์เยื่อบุผิวท่อน�้ำดี (epithelial cells of the
biliary tract) พบเป็นอันดับ 2 ของมะเร็งปฐมภูมิในตับ (primary liver
cancer) รองจาก hepatocellular carcinoma (1–4)  มะเร็งท่อน�้ำดี
แบ่งเป็นชนิดนอกตับ (extrahepatic type) ซึง่ พบได้บอ่ ยประมาณร้อย
ละ 75 และชนิดในตับ (intrahepatic type) พบได้ร้อยละ 25 (2) ซึ่ง
มะเร็งท่อน�้ำดีในตับสามารถแบ่งได้เป็น 3 ชนิด คือ ชนิดก้อนในเนื้อตับ
(mass-forming) ชนิดแพร่กระจายรอบท่อน�้ำดี (periductal infiltrating) และชนิดภายในท่อน�้ำดี (intraductal growth) (5) อาการและ
อาการแสดงของมะเร็งท่อน�ำ้ ดีมคี วามหลายหลากในแต่ละชนิด แต่ชนิด
ก้อนในเนือ้ ตับ (mass-forming) มักมาด้วยอาการปวดท้องหรือปวดหลัง
ตามแต่ละต�ำแหน่งของก้อนซึ่งพบได้ร้อยละ 85 อาการปวดเกิดจากตัว
ก้อนดันเนื้อตับจนไปกดขอบตับ (liver capsule) หรือบางรายอาจไม่มี
อาการพบได้ร้อยละ 15 แต่ตรวจพบโดยบังเอิญ ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ป่วย
ที่มีอาการมักแสดงอาการในระยะที่ไม่สามารถผ่าตัดได้ (2, 6–8)
ส� ำ หรั บ การตรวจวิ นิ จ ฉั ย เบื้ อ งต้ น ชนิ ด ก้ อ นในเนื้ อ ตั บ
(mass-forming) สามารถตรวจได้ด้วยการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูง
ช่องท้องส่วนบน (ultrasonography of upper abdomen) ซึ่งจะ
มีลักษณะเป็นก้อนขอบเขตชัดแต่ไม่เรียบ หากก้อนมีขนาดมากกว่า 3
เซนติเมตร มักจะพบรอยโรคมีสีขาวสว่างกว่าเนื้อตับ (hyperechoic)
แต่ถ้าขนาดน้อยกว่า 3 เซนติเมตร จะมีรอยโรคสีด�ำทึบกว่าหรือเท่ากับ
เนือ้ ตับได้ (hypo- or isoechoic) (9) แต่ไม่สามารถวินจิ ฉัยแยกโรคจาก
เนื้องอกในตับชนิดอื่นได้อย่างแน่ชัด จึงต้องตรวจทางรังสีวิทยาเพิ่มเติม
ด้วยการถ่ายภาพรังสีสว่ นตัดอาศัยคอมพิวเตอร์ชอ่ งท้องส่วนบนและฉีดสี
(dynamic contrast-enhanced CT scan of upper abdomen) ซึ่ง
ลักษณะที่พบคือในตัวก้อนมีความทึบแสงสม�่ำเสมอ ส่วนรอบก้อนจะไม่
สม�่ำเสมอ (central homogeneous attenuation with peripheral
heterogeneous attenuation) บางครัง้ อาจพบเนือ้ ตับรอบก้อนถูกดึง
รั้งเข้ามา (capsular retraction) ก้อนมะเร็งเล็ก ๆ กระจายในเนื้อตับ
ส่วนอื่น (satellite nodules) หรือก้อนล้อมรอบเส้นเลือดแต่ไม่ท�ำให้
เกิดลิม่ เลือดอุดตัน (vascular encasement without the formation
of a grossly visible tumor thrombus) และมีลักษณะเด่นคือขอบ
จะชัดเจนขึ้นหลังจากฉีดสารทึบแสง (peripheral arterial enhancement) แล้วตัวก้อนจะค่อย ๆ ชัดเจนขึน้ ในระยะหลังขับสารทึบแสงออก
(progressive delay enhancement) (2, 9–11) ดังแสดงในรูปภาพที่
4 (Figure 4)
Figure 4
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การตรวจเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าช่องท้องร่วมกับสาร
ทึ บ แสง (dynamic gadolinium-enhanced MRI of upper
abdomen) จะพบลักษณะเหมือนกับการตรวจ CT scan แต่จะให้ขอ้ มูล
เพิ่มมากขึ้นในแง่ความรุนแรงของการลุกลามตัวโรคได้ดีกว่า (tumor
aggressiveness) และการตรวจ Fluorodeoxyglucose positron
emission tomography (PET scan) ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยวินิจฉัย โดยมี
ความไว (sensitivity) และความจ�ำเพาะ (specificity) เท่ากับร้อยละ 90
และ ร้อยละ 60 ตามล�ำดับ และมีขอ้ ดีในการวินจิ ฉัยการแพร่กระจายของ
ตัวโรคได้ถึงร้อยละ 100 (2) แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายอาจวินิจฉัย
แยกโรคไม่ได้จากการตรวจทางรังสีวทิ ยา จึงจ�ำเป็นต้องตรวจวินจิ ฉัยด้วย
การตรวจชิ้นเนื้อทางพยาธิวิทยา (tissue pathology) โดยจะพบผลชิ้น
เนื้อเป็น well-to-moderately differentiated adenocarcinoma
with varying degrees of desmoplasia (2, 12) เพื่อช่วยยืนยันการ
วินิจฉัยดังเช่นผู้ป่วยรายนี้
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