Liver Transplantation

Case report

A young adult with biliary atresia
and liver decompensation
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Biliary atresia is a progressive fibro-obliterative disease of the bile duct, commonly diagnosed
within a few months of life. After hepatoportoenterostomy was successfully performed, about one
fourth of biliary atresia patients have grown up to the age of twenty with their native liver. However, progression to liver cirrhosis, development of portal hypertension, or cholangitis are the major
problems of adult with biliary atresia. Monitoring of these complications and listing for liver
transplantation whenever indicated are the key when caring adult with biliary atresia.
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Learning points
Biliary atresia คือ โรค fibro-obliterative ของท่อน�้ำดีทั้ง
ในตับและนอกตับ  
ผ่าตัด hepatic portoenterostomy (Kasai operation)
สามารถฟื้นการไหลของน�้ำดี หากท�ำการผ่าตัดก่อนอายุ 3
เดือน สามารถที่จะป้องกันบาดเจ็บของตับ และการเกิด
ภาวะตับแข็ง
ผูป้ ว่ ยหลังได้รบั การผ่าตัด ส่วนหนึง่ สามารถเติบโตเป็นผูใ้ หญ่
โดยไม่ต้องปลูกถ่ายตับได้ แต่การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อน
จากภาวะตับแข็ง การติดเชื้อในท่อน�้ำดี ภาวะแทรกซ้อน
จากระบบความดันของระบบหลอดเลือด portal สูงขึน้ และ
มะเร็งตับ ยังต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง
เด็กที่เกิดมาเป็น biliary atresia หากมี liver decompensation อายุไม่เกิน 18 ปี ปัจจุบันสามารถรอคิวเพื่อรับ
การเปลี่ยนตับ โดยใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติของ
ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้
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Introduction

โรค biliary atresia เป็ น โรคที่ ไ ด้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย และ
รั ก ษาตั้ ง แต่ เ ด็ ก โดยกุ ม ารแพทย์ แ ละศั ล ยแพทย์ เ ด็ ก ในปั จ จุ บั น
เป็นเวลาเกือบ 60 ปี ที่ผู้ป่วยเด็ก biliary atresia ได้รับการผ่าตัด
hepatoportoenterostomy เป็นครัง้ แรกในโลก และส่วนหนึง่ สามารถ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่โดยไม่ต้องเปลี่ยนตับ ท�ำให้อายุรแพทย์โรคทางเดิน
อาหารให้การปรึกษาในการดูแลผู้ป่วย biliary atresia ที่โตเป็นผู้ใหญ่
มากขึ้น การเฝ้าระวังและติดตามการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากภาวะ
ตับแข็ง การติดเชื้อในท่อน�้ำดี และภาวะแทรกซ้อนจากระบบความดัน
ของระบบหลอดเลือด portal สูงขึ้น รวมถึงการพิจารณาปลูกถ่ายตับ
เมื่อมีข้อบ่งชี้เป็นสิ่งที่ควรพิจารณาในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว
Case presentation

ผู้ป่วยชายไทย อายุ 16 ปี มาตรวจด้วยเรื่องแน่นท้อ ง
ท้องโตขึน้ มีโรคประจ�ำตัวเป็น biliary atresia ได้รบั การวินจิ ฉัยเมือ่ อายุ
1 เดือน เนื่องจากมีอาการตาเหลืองและได้รับการผ่าตัด Hepatoportoenterostomy (Kasai operation) เมื่ออายุได้ 2 เดือน หลังการ
ผ่าตัดอาการปกติจนกระทั่งในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา มีประวัติติดเชื้อในท่อ
ทางเดินน�ำ้ ดี 2 ครัง้ ผูป้ ว่ ยไม่มปี ระวัตเิ สีย่ งต่อการติดเชือ้ ไวรัสตับอักเสบ
ไม่มปี ระวัตคิ รอบครัวเป็นโรคตับ ตรวจร่างกายแรกรับ สัญญาณชีพอยูใ่ น
เกณฑ์ปกติ ตรวจพบตาเหลือง หัวใจและปอดอยูใ่ นเกณฑ์ปกติ ระบบทาง
เดินอาหารไม่พบ dilatation of superficial vein ที่ผนังหน้าท้อง พบ
ว่าตับขนาด 14 ซม. พบม้ามขนาด 15 ซม. ในแนว midclavicular line
ข้างซ้าย ตรวจพบน�ำ้ ในช่องท้อง ตรวจไม่พบลักษณะของ liver stigmata
เช่น spider nevi หรือ gynecomastia หรือ palmar erythema
ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ CBC: Hb 9.2 g/dL, Hct
29.4 %, MCV 75 fL, WBC 18,300 cells/ uL (neutrophil 82%,
lymphocytes 11%, monocyte 4%), PLT 503,000/uL; coagulogram: PT 16 seconds, INR 1.46; kidney function: BUN 6 mg/
dL, Cr 0.63 mg/dL; LFT: albumin 2.4 g/dL, globulin 5.9 g/dL,
total bilirubin 5.1 mg/dL, direct bilirubin 4.17 mg/dL, AST
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42 U/L, ALT 23 U/L, alkaline phosphatase 503 U/L; serology
tests: HBsAg negative, anti-HBc total negative, anti-HBs negative, anti-HCV negative; ascites profile: WBC 740 cells/cu.mm
(neutrophil 78% monocyte 21.5%), SAAG 1.9, protein 1.38,
gram stain: no organism, culture no growth
ผู้ป่วยได้รับการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน พบ small
esophageal varices ท�ำ CT abdomen พบว่ามีตับโต และมีลักษณะ
ของตับแข็งและภาวะความดันของระบบหลอดเลือด portal สูงขึ้น
(collateral vessels, splenomegaly, ascites) พบการขยายตัว
ของท่อน�้ำดีในตับ (multifocal dilated ducts and peribiliary
cysts along bilateral intrahepatic ducts) และต่อมน�้ำเหลือง
โตในช่องท้อง (mesenteric, gastrohepatic, hepatoduodenal,
aortocaval, para aortic, right anterior diaphragmatic, lower
paraesophageal lymph node ขนาดสูงสุด 1.8 ซม.) (Figure 1)
ท�ำendoscopic retrograde cholangiopancreatography with
double balloon enteroscope พบ multiple stricture, cystic
dilatation at bilateral intrahepatic ducts (Figure 2) ผลการน�ำ
ชิน้ เนือ้ ตับมาตรวจทางพยาธิวทิ ยา (liver biopsy) พบว่ามี mild portal
inflammation และ mild ductular proliferation. Bile duct are
normal in number and appearance. No significant increased
fibrosis is present. (Figure 3)
Figure 1 แสดง CT abdomen พบว่ามีตบั โต และมีลกั ษณะของ
ตับแข็งและ ภาวะความดันของระบบหลอดเลือด portal สูงขึ้น
(collateral vessels, splenomegaly, ascites) พบการขยายตัว
ของท่อน�้ำดีในตับ (multifocal dilated ducts and peribiliary
cysts along bilateral intrahepatic ducts) และต่อมน�ำ้ เหลืองโต
ในช่องท้อง (mesenteric, gastrohepatic, hepatoduodenal,
aortocaval, para aortic, right anterior diaphragmatic,
lower paraesophageal lymph node ขนาดสูงสุด 1.8 ซม.)

Figure 2 แสดงภาพ cholangiogram จากการท�ำ endoscopic
retrograde cholangiopancreatography with double
balloon enteroscope พบ multiple stricture, cystic dilatation at bilateral intrahepatic ducts
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Figure 3 ผลการน� ำ ชิ้ น เนื้ อ ตั บ มาตรวจทางพยาธิ วิ ท ยา
(liver biopsy) พบว่ามี mild portal inflammation และ mild
ductular proliferation. Bile duct are normal in number
and appearance. Significant increased fibrosis is present.

ผู้ป่วยมีโรคประจ�ำตัวเป็น biliary atresia ได้รับการผ่าตัด
hepatic portoenterostomy (Kasai operation) ในช่วง 1 ปีทผี่ า่ นมา
มีการติดเชือ้ ในท่อทางเดินน�ำ้ ดีและนอนโรงพยาบาลครัง้ นี้ ด้วยเรือ่ งทาง
ติดเชื้อในช่องท้องเป็นครั้งแรก ได้รับการรักษาด้วยยาปฏิชีวนะอาการดี
ขึ้น แต่ผู้ป่วยมีตับแข็งและภาวะตับวาย (decompensated cirrhosis)
จึงมีข้อบ่งชี้ในการพิจารณาเปลี่ยนตับ
Discussion

Biliary atresia เป็นโรค fibro-obliterative ของท่อน�้ำดีทั้ง
ในตับและนอกตับ โดยมักมีอาการเริ่มต้นในช่วง 3 เดือนแรกหลังคลอด
โดยเกิดได้ 1 ใน 8,000-18,000 live births ทั่วโลก (1) โดยกลไกการ
เกิดโรคยังไม่ทราบแน่ชัด อย่างไรก็ตาม กลไกที่ได้รับการกล่าวถึง ได้แก่
การพัฒนาท่อน�้ำดีที่ผิดปกติ การติดเชื้อไวรัสในช่วงระหว่างระยะก่อน
คลอด และระยะคลอด การได้รับสารพิษในช่วงก่อนคลอดและอาจมี
การควบคุมการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันผิดปกติ การวินิจฉัย biliary
atresia ในระยะแรกนั้นมีความส�ำคัญ เนื่องจากการผ่าตัด hepatic
portoenterostomy (Kasai operation) อาจจะสามารถฟื้นการไหล
ของน�้ำดี หากท�ำการผ่าตัดก่อนอายุ 3 เดือน จะสามารถป้องกันภาวะ
การท�ำลายของตับจากการอุดตันของท่อทางเดินน�ำ้ ดี และการเกิดภาวะ
ตับแข็งได้ (2)
ในปัจจุบัน phenotype ของ biliary atresia (BA) มีอย่าง
น้อย 4 phenotypes ได้แก่ isolated BA, BA associated with laterality defects (asplenia, polysplenia, abdominal situs inversus
และ intestinal malrotation ), BA associated with other major
congenital malformations และ BA associated with a bile duct
cyst (cystic BA) ดังนั้น การดูแลผู้ป่วยโรค biliary atresia ต้องค้นหา
ความผิดปกตินอกตับที่สามารถพบได้ 16% ในผู้ป่วยกลุ่มดังกล่าว จาก
การศึกษาของ North American Childhood Liver Disease Research
Network (ChiLDREN) ผู้ป่วยทั้งหมด 289 ราย โดยรวมมีความผิดปกติ
ของระบบหัวใจและหลอดเลือดมากทีส่ ดุ 16% ทางเดินอาหาร 14% ม้าม
7% ทางเดินปัสสาวะ 5% ปอด 1% (3)
ระหว่าง 23%-44% ของผูป้ ว่ ยเด็ก biliary atresia จะสามารถ
มีชีวิตได้ถึง 20 ปี โดยไม่ต้องได้รับการเปลี่ยนตับ (4) อย่างไรก็ตาม
60% ของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด hepatic portoenterostomy จะ
เกิดพังผืดตับมากขึ้นและมีการเกิดภาวะความดันของระบบหลอดเลือด
portal สูงขึ้น (portal hypertension) (2) การศึกษาแบบย้อนหลังใน
ประเทศแคนาดา ญี่ปุ่น และยุโรป ในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัด hepatic
portoenterostomy และยังไม่ได้รบั การเปลีย่ นตับจนโตเป็นผูใ้ หญ่ จาก
ผู้ป่วยทั้งหมด 22 ราย พบว่า 96% มี ภาวะความดันของระบบหลอด
เลือด portal สูงขึ้น ได้แก่ พบ esophageal varices และภาวะ portal
hypertensive gastropathy, 64.7%  พบม้ามโต, 90.9% พบน�้ำใน
ช่องท้อง และ 13.6% พบภาวะตับแข็ง ในผู้ป่วย 2 รายจากผลการ
เจาะชิ้นเนื้อตับ และ 12 รายจากภาพทางรังสี (5) จากภาพทางรังสีของ
ท่อน�ำ้ ดี พบว่า 13 ราย (59.1%) มีลกั ษณะของ sclerosing cholangitis
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โดยพบท่อน�้ำดีในตับมีลักษณะ strictures and/or dilatation 8 ราย
หรือพบนิว่ ในท่อน�ำ้ ดีในตับ 5 ราย จากการศึกษาดังกล่าว ผูป้ ว่ ยทัง้ หมด
4 ราย ได้รับการเปลี่ยนตับอายุระหว่าง 20-27 ปี (5) นอกจากนี้ผู้ป่วย
โรค biliary atresia ยังมีความเสี่ยงต่อมะเร็งตับชนิด hepatocellular
carcinoma แต่พบได้น้อยเมื่อเทียบกับโรคตับแข็งจากสาเหตุอื่น มี
รายงานอัตราการเกิดมะเร็งตับอยู่ที่ 0.8-1.3% (6)
ปัจจุบนั มีผปู้ ว่ ยโรค biliary atresia ทีไ่ ด้รบั การผ่าตัด hepatic
portoenterostomy และสามารถโตเป็นผู้ใหญ่โดยไม่ต้องเปลี่ยนตับ
การดูแลผู้ป่วยดังกล่าวประกอบด้วยการดูแลเฝ้าระวัง การเกิดภาวะ
ตับแข็ง การติดเชื้อในท่อดี และภาวะแทรกซ้อนจากระบบความดัน
ของระบบหลอดเลือด portal สูงขึ้น การพิจารณาเวลาที่เหมาะสมใน
การส่งตัวเพื่อพิจารณาการเปลี่ยนตับมีความส�ำคัญ เนื่องจากการใช้
MELD score อาจจะไม่สามารถใช้ได้ดใี นโรคดังกล่าว นอกจากนีก้ ารเฝ้า
ระวังมะเร็งตับและการหาโรคร่วมนอกตับ (associated extrahepatic
anomalies) ยังเป็นสิ่งที่ต้องตรวจหา เพื่อประโยชน์ในการดูแลผู้ป่วย
ต่อไป (4)
หากผูป้ ว่ ย BA เกิดมีภาวะตับวาย และมีขอ้ บ่งชีใ้ นการเปลีย่ น
ตับ ส�ำหรับเด็กไทยจากแรกเกิดจนถึงอายุไม่เกิน 18 ปี สามารถเข้า
ประเมินรอรับการเปลี่ยนตับ ได้รับการเปลี่ยนตับ และรักษาหลังการ
เปลีย่ นตับ โดยค่าใช้จา่ ยการรักษาพยาบาล สามารถเบิกได้ตามสิทธิหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติของส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
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