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รายงานผูปวย

Hemophagocytic Syndrome จาก Epstein Barr Virus ทำ�ใหเกิดระบบทาง
เดินหายใจลมเหลวและตอมน้ำ�เหลืองโตมาก: รายงานผูปวย 1 รายที่รอดชีวิตจาก
การรักษาดวย Acyclovir และ Pulse Methylprednisolone ทางหลอดเลือดดำ� 
รวมกับ Intravenous Immunoglobulin G และทบทวนวารสาร
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บทคัดยอ : ผูปวยหญิงไทยอายุ 84 ปมีโรค myelodysplastic syndrome มากอน มาดวยการการติดเชื้อ Epstein-Barr virus (EBV)
และเกิด hemophagocytic syndrome (HPC) ผูปวยมีอาการของ infectious mononucleosis มากอนเปนเวลา 1 สัปดาห ตอมา
ตรวจพบตอมน้ำ�เหลืองโตทั่วตัวจนกดหลอดลมบางสวน ตามมาดวยปอดอักเสบและระบบหายใจลมเหลว แตไมมีอาการแสดงทางตับ
ผูปวยรายนี้แสดงลักษณะสำ�คัญ 2 ประการคือ การรักษาดวยการใช acyclovir ฉีดเขาหลอดเลือดดำ�และการให immunoglobulin
G รวมกับ methyl prenisolone ฉีดเขาหลอดเลือดดำ�อยางทันทวงทีทำ�ใหผูปวยรอดชีวิต และการตรวจไมพบอาการแสดงทางตับ
ซึ่งโดยทั่วไปเปนอวัยวะแรกที่ถูกจูโจมโดย EBV และหรือ HPC เปนลักษณะที่แปลก และเตือนใจใหแพทยระมัดระวังในการวินิจฉัย
HPC จาก EBV วาไมจำ�เปนตองมีอาการแสดงทางตับรวมดวยเสมอไป
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Epstein-Barr-Virus (EBV) เปนไวรัสสำ�คัญตัวหนึ่งในปจจุบัน
เพราะเปนสาเหตุของโรคตางๆ มากมาย เชนโรคมะเร็งหลายชนิด
และโรคติดเชื้อของระบบตางๆ โรคมะเร็งที่รายงานไววามีความ
สัมพันธชัดเจน คือ มะเร็งของชองหลังโพรงจมูก (Nasopharyngeal
carcinoma) ซึ่งพบในชาวคนตะวันออกไดบอยกวาชาวตะวันตก1
มะเร็งระบบน้ำ�เหลือง เชน nasal NK/T cell lymphoma2 และ
มะเร็งตอมน้ำ�เหลืองที่สัมพันธกับ hemophagocytic syndrome
(HPC) มีรายงานไวในประเทศไทยโดย แพทยหญิงถนอมศรี ศรี
ชัยกุล และคณะ โดยพบไดทั้งชนิด B และ T cell3 สำ�หรับโรคติด
เชื้อที่มีรายงานไวคือ infectious mononucleosis4 ตับอักเสบ5,6
นอกจากนั้นยังมีความสัมพันธกับโรคอื่นๆ เชน chronic fatigue
syndrome7 เปนตน
ภาวะ hemophagocytic syndrome (HPC) นั้นเกิดรวมกับ
ไดรับต นฉบับ 20 ธันวาคม 2553 ใหล งตีพิมพ 7 กุมภาพันธ 2554
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โรคสำ�คัญ 2 กลุมคือ มะเร็งระบบน้ำ�เหลือง และโรคติดเชื้อซึ่งมัก
พบในสัดสวนใกลเคียงกัน8,9 สำ�หรับโรคติดเชื้อนั้นมีรายงานไวมาก
คือ EBV และมีความสำ�คัญ เพราะเมื่อเกิด HPC รวมกับ EBV
แลว จะรุนแรงมากจนผูปวยถึงแกกรรมได (fatal infectious
mononucleosis หรือ fatal EBV infection)9,10 หรือผูปวยบาง
รายมีการติดเชื้อ EBV แลวเปลี่ยนแปลงกลายเปนมะเร็งตอมน้ำ�
เหลือง และเสียชีวิตได11 นอกจากนั้น HPC ยังเกิดรวมกับการติด
เชื้อชนิดอื่น ไดแก ไขเลือดออก12,13 วัณโรค14 มาเลเรีย8,15-16 เชื้อ
รา16,17 และแบคทีเรียหลายชนิด18
พยาธิกำ�เนิด (pathogenesis) ของ HPC นั้นมีผูศึกษาไวมาก
สวนใหญพบในผูปวยที่มีภูมิคุมกันผิดปกติ และมีกลไกเกิดขึ้นจาก
การกระตุนของ macrophage รวมกับ T lymphocyte ตอมามี
การหลั่ง cytokines มากมายเชน tumor necrosis factor (TNF),
interleukin (IL) และ interferon (IFN)g ทำ�ใหเกิดภยันตราย
ตอเอ็นโดธีเลียม ตามมาดวยการแสดงออก tissue factor นำ�ไป
สูการเกิด disseminated intravascular coagulation (DIC)
สารพวก cytokines ที่หลั่งมานี้มีพิษตอรางกายจึงทำ�ใหเกิดพยาธิ
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สภาพในอวัยวะที่สำ�คัญไดแก ตับ สมอง ปอด และอื่นๆ การถูก
กระตุนของ histiocyte รวมกับการตายของเซลลเม็ดเลือดอยาง
มากมายผิดปกติ (apoptosis) ทำ�ใหเกิด hemophagocytosis
อยางรวดเร็วจนมีปรากฎการณทางเลือด เชน การมีเม็ดเลือดต่ำ�
ลงอยางรวดเร็วและรุนแรง ซึ่งจะเปนปรากฎการณแรกเริ่มของ HPC
อาการทางคลินิคของ HPC จะเริ่มจากไขสูง มีเซลลเม็ดเลือดต่ำ�
ลงเรื่อยๆ ตามมาดวยตับเสียหนาที่ ตอมาจะมีอาการเหลืองจัด และ
มีพยาธิสภาพในอวัยวะสำ�คัญอื่นๆตามมาอยางรวดเร็ว ไดแก ภาวะ
ระบบหายใจลมเหลว (adult respiratory distress syndromeARDS) สมองเสื่อมหนาที่ ไตวาย มีเลือดออกไดจากภาวะ DIC
และถึงแกกรรมได19-21 เนื่องจากภาวะนี้เกิดจากการตอบสนองทาง
ภูมิคุมกันที่มากผิดปกติ จึงมีผูศึกษาและแนะนำ�ใหใชยากดภูมิตานทาน
เชน corticosteroid ขนาดสูง หรือ pulse methylprednisolone
รวมกับการให intravenous immunoglobulin G (IVIG) ขนาด
สูง ซึ่งปรากฎวาไดผลดี12,22
จุดประสงคของรายงานนี้ เพื่อรายงานผูปวย 1 ราย ซึ่งเกิด HPC
จากเชื้อ EBV ตรวจพบในตอมน้ำ�เหลืองโดยวิธี EBV-encoded
RNA (EBER) ทำ�ใหเกิด atypical lymphoid hyperplasia ผูปวย
มีตอมน้ำ�เหลืองโตมากทั่วรางกายและกดหลอดลมจนหายใจไมสะดวก
ตอมาเกิดภาวะ ARDS อยางรวดเร็ว ผูปวยรอดชีวิตและฟนอยาง
รวดเร็วภายใน 10 วัน โดยเริ่มใหการรักษาทันทีดวยยา acyclovir
เขาทางหลอดเลือดดำ� รวมกับ pulse methylprednisolone และ
IVIG ขนาดสูง
รายงานผูปวย
ผูปวยหญิงไทยอายุ 84 ป มีโรคประจำ�ตัวเปนความดันโลหิตสูง
มา 7 ป 8 เดือนกอนตรวจพบเกล็ดเลือดต่ำ� CBC: Hb 11.5 g/dL,
Hct 36.5%, WBC 4.1 x 109/L, N 41%, L 51%, Platelet 98 x
109/L ตรวจไขกระดูกพบ normocellular marrow, megaloblastoid
changes ของ erythroid series, megakaryocyte เพิ่มขึ้น และ
พบ dysmegakaryopoiesis ตรวจ cytogenetics เปน 46XX
ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปน myelodysplastic syndrome
ชนิด refractory cytopenia multilineage dysplasia (RCMD)
ไมไดใหการรักษา
สามสัปดาหกอนรับไวในโรงพยาบาล ผูปวยมีอาการเจ็บคอ ออน
เพลีย ตรวจพบคอเปนหนอง มี white patch ปกคลุมอยูและ
มีตอมทอลซิลโต ตอมน้ำ�เหลืองที่คอโต จากการตรวจเลือดพบวา
EBV IgM ใหผลบวก จึงไดรับการวินิจฉัยวาเปน infectious
mononucleosis และไดรับการรักษาดวย acyclovir 800 มก.
รับประทานวันละ 5 ครั้ง ทั้งหมด 7 วัน

เมื่อผูปวยมาตรวจตามนัดพบวาอาการเจ็บคอดีขึ้น ไมมีไข
แตตอมน้ำ�เหลืองที่คอโตขึ้น และพบตอมเพิ่มขึ้นที่รักแรและขา
หนีบทั้งสองขางขนาดประมาณ 3-6 ซม. ไดทำ�การตัดชิ้นเนื้อจาก
ตอมน้ำ�เหลืองที่รักแรดานซาย ระหวางรอผลชิ้นเนื้อไดรับไวใน
โรงพยาบาลเพราะมีอาการกินไมได เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553
ตรวจรางกายพบ อุณหภูมิรางกาย 37.3 องศาเซลเซียส ความ
ดันโลหิต 130/80 มม ปรอท ชีพจร 84 ครั้งตอนาที หายใจ 20
ครั้งตอนาที ไมซีด ไมเหลือง และ ไมมีผื่น ตอมทอลซิลที่คอโต
เกือบปดคอ ดานซายมากกวาดานขวา ตอมน้ำ�เหลืองที่คอโตขึ้น
และคลำ�ไดทั่วตัว (ที่คอขนาด 2x3 ซม. รักแรขางซาย 4x6 ซม.
รักแรขางขวา 2x3 ซม. ขาหนีบ 2x3 ซม. ปอดมี crepitation ทั้ง
สองขาง ตับและมามคลำ�ไมได
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการและการตรวจทางรังสีวิทยา
1. CBC  28 มีนาคม 2553 (กอนเขาโรงพยาบาล): Hb 12.3
g/dL, Hct 36.5%, WBC 9.3 x109/L, N 40%, L 40%, atypical
lymphocyte 14%, M 6%, Platelet 85 x109/L, CBC 7 เมษายน
53 (เมื่อรับไวในโรงพยาบาล) Hb 10.5 g/dL, Hct 32%, WBC
7.0 x109/L, N 27%, L 42%, atypical lymphocyte 25%, M
6%, Platelet 68 x109/L
2. Bone marrow พบ hemophagocytosis พบ lymphoid
cell ขนาดใหญ 10% และ reactive lymphoid cells 5% (รูป
ที่ 1)
3. Lymph node imprint และ biopsy (24 มีนาคม
2553): จาก imprint พบ atypical lymphoid cell เพิ่มขึ้น
มีทั้ง เซลลขนาดใหญจำ�นวนมากรวมกับเซลลขนาดเล็ก และพบ
hemophagocytosis (รูปที่ 2ก, 2ข) จาก biopsy พบ residual
germinal center และบริเวณ parafollicle พบ mixed lymphoid
cell และ vascular proliferation (รูปที่ 3ก, 3ข) ผลการยอมดวย
immunohistochemistry ไมพบ monoclonal B หรือ T cells
สวนผล in-situ hybridization for EBV-encoded RNA (EBER)
พบผลบวก 10%
4. EBV serology (15 มีนาคม 2553) กอนเขาโรงพยาบาล
anti-EBV IgM ใหผลบวก แตผลขณะอยูในโรงพยาบาล (7
เมษายน 2553) anti-EBV IgM ใหผลลบ และ anti-EBV IgG
ได 1:2,560
5. เอ็กซเรยคอมพิวเตอรชองอก พบตอมน้ำ�เหลืองโตที่
mediastinum และที่ขั้วปอด ตอมที่ใหญที่สุดคือบริเวณ subcarina
ขนาด 3.7x2.4 ซม. และพบน้ำ�ในชองปอดขางซาย ลักษณะปอด
เปน ground glass appearance ทั้ง 2 ขาง เขาไดกับภาวะปอด
อักเสบ (รูปที่ 4)
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รูปที่ 1 Bone Marrow aspiration แสดงใหเห็น hemophagocytosis; กินเม็ดเลือดแดง
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กินเกร็ดเลือด

รูปที่ 2 Lymph node imprint ก : แสดงใหเห็น hemophagocytosis; กินเม็ดเลือดแดง กินเม็ดเลือดขาว
กินเกร็ดเลือด ข : แสดงใหเห็น atypical lymphoid hyperplasia; large cell
6. เอ็กซเรยคอมพิวเตอรชองทอง พบ ตับโต มามโต และ
ตอมน้ำ�เหลืองในชองทองโต ตอมที่ใหญที่สุดคือ paraaortic ขนาด
2x1.4 ซม.
7. หนาที่ตับ: SGOT 26 U/L, SGPT 9 U/L, ALP 44
U/L, GGT 24 U/L, Total bilirubin 0.7 mg/dL, LDH 604
IU/L (คาปกติ 313-618 IU/L)
8. หนาที่ไต: BUN 12 mg/dL, Cr 1.0 mg/dL

9. Immunoglobulin study: Serum protein electrophoresis
พบ polyclonal gammopathy รวมกับ high gamma peak
ระดับ IgG 3,000 mg/dL (700-1,600), IgA 205 mg/dL (70400), IgM 138 mg/dL (40-230), kappa light chain 50.5 mg/
dL (3.3-19.4), lambda light chain 50.5 mg/dL (5.71-26.30)
และ K/L ratio 0.44 (0.26-1.65)
ผูปวยไดรับการวินิจฉัยเปนการติดเชื้อ EBV รวมกับ
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รูปที่ 3 Lymph node biopsy ก: แสดงใหเห็น residual germinal centers ข: บริเวณ parafollicular area แสดงใหเห็น
expansion of mixed lymphoid cells and vascular proliferation

รูปที่ 4 เอ็กซเรยคอมพิวเตอรชองปอดแสดงใหเห็น ground glass opacity
hemophagocytic syndrome โดยมีพยาธิสภาพที่ตอมน้ำ�เหลือง
ทั่วตัว ปอดอักเสบ และมีเซลลเม็ดเลือดต่ำ�ลง
เมื่อรับไวในโรงพยาบาลวันแรก ไดใหการรักษาโดย acyclovir 500
มก.ทางหลอดเลือดดำ�ทุก 8 ชั่วโมง ตอมาในวันที่ 2 ผูปวยมีอาการ
เหนื่อยมากไดให oxygen 5 ล/นาที ปรากฎวา oxygen saturation
เพิ่มขึ้นจาก 82% เปน 95% ไดเริ่มให methylprednisolone 1
กรัมตอวันทั้งหมด 5 วัน รวมกับ IVIG 400 มก./กก./วัน เริ่ม 8-9
เมษายน 2553 ไดทั้งหมด 40 กรัม วันที่ 10 เมษายน 2553 ผูปวย

ตอมน้ำ�เหลืองโต

มีอาการเหนื่อยเพิ่มขึ้น oxygen saturation ลดลงเหลือ 88-90%
ทั้งที่ให oxygen อยู เอ็กซเรยปอดพบ bilateral pleural effusion
จึงเพิ่ม IVIG เปน 1 กรัม/กก./วัน ใหหยด 50 มล./ชม. จนครบ
80 กรัม ภายใน 2 วัน หลังจากนั้นคนไขอาการดีขึ้นเรื่อยๆ กอน
กลับบานตอมน้ำ�เหลืองยุบหมด ฟงปอดมี crepitation ชายปอด
เล็กนอย oxygen saturation 92% สรุปการดำ�เนินของโรคและ
การรักษาไวตามรูปที่ 5
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HPC = hemophagocytosis; ALH = atypical lymphoid hyperplasia
รูปที่ 5 สรุปการดำ�เนินของโรคและการรักษาตั้งแตเริ่มพบแพทยจนหายเปนปกติ
วิจารณ
ผูปวยรายนี้ไดรับการวินิจฉัยวามีการติดเชื้อ EBV ดวย
หลักฐาน 2 ประการคือ การตรวจเลือดพบ Anti-EBV IgM ในขณะ
ที่มีอาการทางคลินิคเขาไดกับ infectious mononucleosis ตอมา
ตรวจพบ EBER 10% ในตอมน้ำ�เหลืองซึ่งขณะนั้นไดรับ acyclovir
อยางรับประทานไปแลว 7 วัน ผูปวยกลับมีอาการรุนแรงขึ้นโดย
ตอมน้ำ�เหลืองโตมากจนกด trachea ตอมามี ปอดอักเสบ มีน้ำ�ในชอง
ปอด และมี ภาวะหายใจลมเหลว ผลการตรวจไขกระดูกและตอมน้ำ�
เหลืองพบ hemophagocytosis และ lymphoid cell ที่ตรวจพบ
ในตอมน้ำ�เหลือง มีลักษณะของ atypical hyperplasia แสดงวา
มีปฏิกริยา hyperimmune อยางมาก ทั้งหมดนี้บงชี้วาผูปวยเกิด
ภาวะ HPC จากการติดเชื้อ EBV ทำ�ใหเกิดพยาธิสภาพที่รุนแรงที่สุด
2 ระบบ คือ ตอมน้ำ�เหลืองโตมากจนกด trachea และ ระบบทาง
เดินหายใจ จนมีภาวะหายใจลมเหลว สำ�หรับปจจัยเสี่ยงที่ทำ�ใหเกิด
HPC ในรายนี้นั้นไดแก อายุมาก และมีโรค myelodysplastic
syndrome ซึ่งเปนโรคที่มีภูมิคุมกันไมปกติ ทำ�ใหการกำ�จัด EBV

เปนไปอยางไมมีประสิทธิภาพ ตามมาดวยภาวะภูมิคุมกันที่มากผิด
ปกติ (hyperimmune reaction) นำ�ไปสูภาวะ HPC
ผูปวยรายนี้ไดรับการรักษา EBV ดวย acyclovir ตั้งแตระยะ
แรกอยางไรก็ตามขนาดของ acyclovir ที่ไดรับโดยการรับประทานใน
ระยะเวลาเพียง 7 วัน นาจะไมเพียงพอ และการใช acyclovir รักษา
EBV ในปจจุบันยังเปนที่ถกเถียงกันอยู ถึงแมวาจะมีการศึกษาที่
แสดงวายา acyclovir ชวยยับยั้งการแบงตัวของ EBV23 ในดานการ
รักษามีรายงานสนับสนุนการใช acyclovir รักษา EBV ไดผลดี เชน
จากการศึกษาของนายแพทยสมพนธและคณะ5 ไดรักษาผูปวยตับ
อักเสบจาก EBV ดวย famciclovir และ corticosteroid ปรากฎ
วาไดผลดีสามารถทำ�ใหภาวะตับอักเสบดีขึ้นชัดเจน นอกจากนั้นมี
รายงานในผูปวยที่มีภาวะระบบหายใจลมเหลวจากการติดเชื้อ EBV
และรักษาใหรอดชีวิตดวย acyclovir ทางหลอดเลือดดำ�24 ซึ่งคลาย
คลึงกับผูปวยของเรา ปจจุบันมีขอมูลการศึกษายอนหลังเกี่ยวกับ
การใชยาตานไวรัสในผูปวยภูมิคุมกันปกติที่ติดเชื้อ EBV 45 ราย
ที่มีอาการแสดงรุนแรงทางระบบประสาท (meningoencephalitis,
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cerebellitis, Guilain-Barre, myeloradiculitis และ facial nerve
palsy) 21 คน ตับอักเสบ 5 คน และอื่นๆ 15 คน อาทิเชน adult
respiratory distress syndrome (ARDS), thrombocytopenia,
aplastic anemia, acute renal failure และ myocarditis
พบวาผูปวย 39 คน ไดผลการรักษาดี โดย 27 คนไดผลดีมาก
และ 12 คนอาการดีขึ้นชัดเจน ในจำ�นวน 45 คนนี้ 35 คนไดรับ
การรักษาดวย acyclovir อยางเดียว 3 คนได acyclovir และ
famciclovir รวมกับยาตานไวรัสตัวอื่น 3 คนได ganciclovir
อยางเดียว 1 คนได ganciclovir รวมกับ foscarnet 1 คนได
foscarnet และอีก 1 คนได vidarabine25
ผูปวยรายนี้มีขอที่นาสนใจคือ เมื่อไดรับการวินิจฉัยวาเปน
EBV-associated HPC ก็มีพยาธิสภาพในปอดรุนแรงจนเกิด
ภาวะหายใจลมเหลว ซึ่งเกิดรวมกับภาวะตอมน้ำ�เหลืองโตมากจนกด
หลอดลม สำ�หรับพยาธิสภาพในตอมน้ำ�เหลืองพบวาเปน atypical
lymphoid hyperplasia ซึ่งแยกจาก malignant lymphoma
คอนขางยาก เมื่อไดรับ acyclovir ทางหลอดเลือดดำ� รวมกับ
methyl prednisolone และ IVIG ก็มีอาการดีขึ้นอยางรวดเร็ว
จนกลับมาเปนปกติคลายกับที่มีผูรายงานไวดังกลาวขางตน24 ขอ
ที่แปลกสำ�หรับผูปวยของเราอีกประการหนึ่ง คือทั้งๆ ที่มี HPC
แตผูปวยไมมีอาการแสดงทางตับ ซึ่งปกติจะตองเกิดกอนและรุนแรง
กวาอวัยวะอื่น จึงเปนขอเตือนใจวา ในบางกรณีโดยเฉพาะ EBV ที่
ทำ�ใหเกิดปอดอักเสบ และ HPC พยาธิสภาพทางตับอาจจะไมแสดง
อาการชัดเจนได ทั้งๆ ที่เปนอวัยวะที่ EBV ชอบจูโจมเร็วและมากที่
สุดกอนอวัยวะอื่นๆ การใช corticosteroid ในผูปวยของเรานอก
จากจะเปนการรักษา HPC แลวยังชวยลดอาการทางชองปากและ
คอ โดยเฉพาะในกรณีที่มี การอุดกั้นทางเดินหายใจสวนบนได23
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Epstein Barr Virus (EBV) associated Hemophagocytic Syndrome (HPC)
Causing Respiratory Failure and Massive Lymphadenopathy: Successfully
Treated with Intravenous Acyclovir, Pulse Methylprednisolone and
Intravenous Immunoglobulin G – report of One Case and Review
Literatures
Ladda Sorakhunpipitkul MD., Tanomsri Srichaikul MD., M.Sc.med(Penn),
Sitthep Thanakitcharu MD., Kitisak Kengsakul MD. and Phaibul Punyarit MD.*

Department of Medicine, Vichaiyut Hospital and Medical Center; *Department of Clinicopathology, Army institute of Pathology Phramongkutklao
Medical Center, Bangkok. Thailand

Abstract : A 84-year-old Thai woman with underlying myelodysplastic syndrome suffered from Epstein-Bar virus
(EBV) infection associated with almost fatal hemophagocytic syndrome (HPC). A week before this serious illness,
she had infectious mononucleosis and received oral acyclovir for seven day. HPC developed suddenly presenting
with generalized massive lymphadenopathy, impending upper airway obstruction, bilateral pneumonitis with
respiratory failure, but no liver manifestation. This case demonstrated two important findings. Firstly, the
immediate therapy with intravenous acyclovir, intravenous immunoglobulin G and methylprednisolone in the
patient who had severe EBV-associated HPC and respiratory failure is life-saving. Secondly, the liver complication,
which is the most common manifestation of HPC or EBV infection, is not necessary to be found in every severe
case of EBV-associated HPC.
Key Words : l Epstein -Barr virus infection l Hemophagocytic syndrome l Acyclovir l Methyl Prednisolone
				 l Intravenous immunoglobulin G (IVIG)
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