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HypereosinophilicSyndrome:
ACaseReportandReviewofLiterature
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บทคัดยอ: ภาวะhypereosinophilicsyndromeเปนภาวะทีตรวจ
่ พบวามีeosinophilในเลือดมากกวา1,500/มม3.
เปนระยะเวลานานกวา6เดือนรวมกับการมีการทํางานของอวัยะวะตางๆ บกพรองอันเนือ่ งมาจากการทีมี่ eosinophil
สูงโดยทีไม
่ สามารถหาโรคหรือภาวะทีเป
่ นสาเหตุของการเกิดeosinophiliaผูเ ขียนไดรายงานผูป ว ยทีได
่ รบั การวินจิ ฉัย
วาเปนhypereosinophiilcsyndromeทีม่ าโรงพยาบาลดวยอาการผิดปกติทางระบบประสาททีเกิ
่ ดมาจากcerebellar
infarctionและตรวจพบวามีendomyocardialfibrosisโดยทีมี่ eosinophilสูงประมาณ30,000/มม3.ผูป ว ยตอบ
สนองดีตอการรักษาดวยคอรติโคสเตอรอยด
KeyWords: z Hypereosinophilic
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2546;13:147-151.

Hypereosinophilicsyndrome(HES)เปนภาวะ
ทีตรวจ
่ พบวามีปริมาณeosinophilในเลือดสูงเปนระยะ
เวลานานโดยที่ไมมีโรคหรือภาวะที่สามารถทําใหเกิด
eosinophiliaไดและมีการทํางานของอวัยวะตางๆผิด
ปกติไปอันเนื่องมาจากการที่มีeosinophilสูงขึ้นเชน
หัวใจระบบประสาทเปนตน
ภาวะhypereosinophilicsyndromeนีเป
้ นภาวะ
ที่พบไดไมบอยนักแตเปนภาวะที่แพทยจะตองนึกถึง
เนื่องจาก ผูปวย อาจ เกิด ภาวะ แทรก ซอน ที่ รุน แรง เปน
อันตราย ถึง แก ชีวิต ได ผูเขียน ได รายงาน ผูปวย ที่ เปน
ไดรบั ตนฉบับ4เมษายน2546ใหลงตีพิมพ18เมษายน2546
ตองการสําเนาตนฉบับกรุณาติดตอพญ.จิตติมาศิริจีระชัยหนวย
โลหิตวิทยาภาควิชาอายุรศาสตรคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัย
ขอนแกนอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน40000

hypereosinophilicsyndromeซึง่ มาโรงพยาบาลดวย
อาการ ผิด ปกติ ทาง ระบบ ประสาท และ ทบทวน วรรณ
กรรมที่เกีย่ วของ
รายงานผูป ว ย
ผูป ว ยหญิงอายุ45ปสมรสแลวอาชีพทํานาบาน
อยูจั งหวัดมีประวัตวิ าแขนขาทัง้ 2ขางไมคอยมีแรงเดิน
เซมีปากเบี้ยวพูดไมชัดผูปวยมีอาการขึ้นมาทันทีเมื่อ
1สัปดาหกอนมาโรงพยาบาลโดยไมมีอาการผิดปกติ
ระหวางนีผู้ ป ว ยรับประทานอาหารไดดีไมมีประวัตสํิ าลัก
อาการทางระบบประสาทคงที่ ประมาณ5วันตอมาผูป ว ย
เริม่ มีไขต่าํ ๆไอแหงๆไมมีเสมหะไอมากโดยเฉพาะเวลา
นอนทําใหตองนัง่ ตลอดเวลามีอาการเหนือ่ ยหอบเปน
มากขึ้นเรื่อยๆจึงมาโรงพยาบาล ตรวจรางกายพบวา
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ผูปวยมีไขหายใจหอบมีengorgedneckveinฟง
ไดcrepitationทีปอด
่ ทัง้ 2ขางตรวจหัวใจอยูใน
 เกณฑ
ปกติคลําตับและมามไมไดการตรวจทางระบบประสาท
พบวามีdysdiadocokinesiaดานซายการตรวจอืน่ อยู
ในเกณฑปกติ
ผลการตรวจทางหองปฏิบตั การ
ิ CBC:Hb13.4g%,
HCT37%,WBC41,400/mm3,platelet266,000/
mm3,PMN11%,L6%,Eo81%,Baso1%;Stool
exam:hookwormeggs;bonemarrowaspiration:hypercellularmarrow,myeloidhyperplasia,
increasedmatureeosinophil,blast<5%;CXR:
bilateralpulmonaryinfiltration(รูปที่ 1);CTscan
brain:lacunainfarctionatleftcerebellarhemisphere(รูปที่2);Echocardiogram:leftatrialenlargement,leftventricularhypertrophyatposterolateralwall,EF74%,minimalpericardialeffusionผลการตรวจหัวใจเขาไดกับrestrictivecardiomyopathy
ผูปวยไดรับการวินิจฉัยวาเปน1.hypereosinophilicsyndrome 2.cerebellarinfarction 3.
hookworminfestation 4.diffusepulmonary

infiltrationซึ่งอาจเกิดจากaspirationpneumonia
หรือสาเหตุอืน่ เมือ่ แรกรับผูป ว ยหายใจหอบมากเแพทย
ใหการรักษาเบื้องตนดวยการใสendotrachealtube
และเครือ่ งชวยหายใจรวมกับการใหprednisolone60
มก./วันASA(grV)วันละ1เม็ดalbendazole1เม็ด
และใหยาปฏิชวี นะเปนpiperacillinกับamikacinเพือ่
รักษาภาวะติดเชือ้
ผูป ว ยตอบสนองตอการรักษาดีไขลดลงหายใจหอบ
ลดลงสามารถหยาเครือ่ งชวยหายใจไดผลการตรวจทาง
หองปฏิบตั การ
ิ พบวาปริมาณเม็ดเลือดขาวและeosinophilลดลง(ตารางที่ 1)

รูปที่ 1 ChestX-ray:bilateralpulmonaryinfiltration

รูปที่ 2 CTscanbrain:lacunainfarctionatleft
cerebellarhemisphere

วิจารณ
เกณฑการวินจิ ฉัยHypereosinophilicsyndrome1
ประกอบไปดวย
z มีeosinophilมากกวา1,500/มม3.นานเกิน6
เดือน
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ตารางที่ 1 แสดงผลการตรวจCBC
Day1
Hb
13.4
41400
WBC
11
PMN
6
Lymph
1
Mono
Eo
81
1
Baso

Day4
11.8
22600
47
7
1
43
2

z ไมมีโรคหรือภาวะทีเป
่ นสาเหตุของeosinophilia
เชนการติดเชือ้ พยาธิหรือโรคภูมแิ พ
z มีอาการหรืออาการแสดงที่บงถึงวามีการทํางาน
ของอวัยวะทีผิ่ ดปกติไป
ความ ผิด ปกติ ของ อวัยวะ ตางๆ ที่ เกิด ขึ้น ใน ภาวะ
hypereosinophilicsyndromeนัน้ เกิดจากทีมี่ eosinophilinfiltrationและปลอยสารทีมี่ ผลทําใหเกิดการ
ทําลายของเซลลตามมาดวยการเกิดfibrosisในอวัยวะ
นั้นๆ2
จากรายงานในวารสารพบวาHESพบไดบอยใน
ผูช ายมากกวาผูห ญิง(ชาย:หญิง=9:1)ผูป ว ยสวนใหญ
มีอายุในชวง20-50ป2โดยตรวจพบความผิดปกติของ
ระบบหัวใจผิวหนังระบบประสาทปอดและมามไดถึง
รอยละ45-503ผูป ว ยสวนใหญมักเสียชีวติ จากความผิด
ปกติ ของ หัวใจ 1,2,4 อาการ ทาง ระบบ หัวใจ ที่ พบ ไดแก
อาการเจ็บหนาอกหายใจหอบเหนื่อยมีภาวะหัวใจวาย
เกิดขึน้ เมือ่ ตรวจechocardiographyก็จะพบลักษณะ
endomyocardialfibrosisสวนความผิดปรกติทาง
ระบบประสาทที่พบไดบอยคือembolicstrokeหรือ
transientischemicattackจากที่มีลิม่ เลือดในหัวใจ
แลวหลุดไปอุดตันเสนเลือดทีสมอง
่ 5ความผิดปกติทางผิว
หนังคือมีurticaria,angioedema2สวนความผิดปกติ
ทางระบบทางเดินหายใจทีพบ
่ ไดบอยทีสุ่ ดไดแกอาการไอ
เรือ้ รังซึง่ มักเปนไอแหงๆอยางไรก็ตามเพียงรอยละ25

Day12
11.7
21000
63
2
1
26
-

Day31
12.4
12700
80
8
3
9
-
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2monthslater
13.9
11600
64
25
6
3
-

ของผูป ว ยทีจะ
่ ตรวจพบวามีเอกซเรยปอดผิดปกติซึง่ อาจ
จะพบความผิดปกติเฉพาะที่หรือทัว่ ปอด6
ผูป ว ยรายนีได
้ รบั การวินจิ ฉัยวาเปนhypereosinophilicsyndromeเนือ่ งจากตรวจพบวามีeosinophil
สูงถึง33,534/มม3.ถึงแมจะเปนการตรวจพบครัง้ แรกก็
ตามเนือ่ งจากผูป ว ยมีอาการหรืออาการแสดงทีสามารถ
่
อธิบายไดจากภาวะhypereosinophiliaกลาวคือผูป ว ย
เริม่ ตนดวยอาการของcerebellarinfarctionซึง่ นาจะ
เกิดจากcerebralthromboembolismและจากการ
ตรวจechocardiographyพบวามีลักษณะที่เขาไดกับ
endomyocardialfibrosisสวนการตรวจพบdiffuse
pulmonaryinfiltrationนัน้ อาจเกิดจากHESเองหรือ
เกิดจากภาวะอืน่ เชนpneumonia,heartfailureหรือ
อาจจะตองวินจิ ฉัยแยกโรคในกลุม อืน่ ทีตรวจ
่ พบpulmonary  infiltraion รวม กับ ภาวะ eosinophilia เชน
Loffler’ssyndromeซึ่งเกิดจากมีการติดเชื้อพยาธิที่มี
ชวงทีตั่ วออนไชผานปอดเชนAscaris,hookworm และ
Strongyloidผูปวยในกลุมนี้จะมีอาการสําคัญคือมี
อาการไอแหงๆหอบเหนือ่ ยมีไขและตรวจเอกซเรยปอด
พบdiffusealveolarinfiltrationโดยทีมั่ กจะพบรวม
กับมีeosinophiliaเกินกวารอยละ10ซึ่งอาการและ
อาการแสดงตางๆมักเกิดขึน้ ชัว่ คราวหายเองได
ในผูป ว ยรายนีตรวจ
้ พบวามีไขของhookwormใน
อุจจาระซึง่ อาจจะเปนสาเหตุของeosinophiliaอยางไร
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ก็ตามเทาที่มีรายงานผูปวยที่มีการติดเชื้อhookworm
มีeosinophilในเลือดไม่สูงมากในการศึกษาทำให้คน
ปกติติดเชือ้ hookwormพบวามีระดับeosinophilสูง
ระหวาง1,350-3,828/มม3.7แตผูป ว ยรายนีมี้ eosinophil
สูงมากกวา30,000/มม3.ดังนัน้ ภาวะeosinophiliaใน
ผูป ว ยรายนีไม
้ นาจะอธิบายดวยการติดเชือ้ hookworm
เพียงอยางเดียว
เนือ่ งจากผูป ว ยรายนีมี้ ปริมาณeosinophilสูงมาก
จึงตองวินจิ ฉัยแยกโรคกับeosinophilicleukemiaแต
ในผูป ว ยรายนี้ ตรวจพบแตeosinophilทีเป
่ นตัวแกทัง้
ในกระแสเลือดและในไขกระดูกตรวจไมพบตัวออนจึงไม
ใชเปนมะเร็งเม็ดเลือดขาว
ผูที่มีภาวะeosinophiliaโดยไมมีการทํางานของ
อวัยวะผิดปกติไมจําเปนตองไดรบั การรักษาการใหยาใน
กลุมเคมีบําบัดจะทําใหเกิดอันตรายแกผูปวยมากกวา
ภาวะHESเองอยางไรก็ตามการเกิดความผิดปกติของ
หัวใจ  มัก เกิด ขึ้น ชาๆ และ ไม สัมพันธ กับ ปริมาณ ของ
eosinophilผูป ว ยทีมี่ ภาวะeosinophiliaควรไดรบั การ
ตรวจรางกายและechocardiographyทุก6เดือนมี
การศึกษาถึงการใหprednisolone60มก./วันระยะ
สัน้ ๆ เพียง1-5วันในผูป ว ยทียั่ งไมมีอาการผิดปกติเพือ่
ดูวาสามารถลดระดับeosinophilไดหรือไมเพือ่ นําไป
ใชเปนขอมูลสําหรับรักษาผูปวยเมื่อมีปญหาการทํางาน
ของอวัยวะตางๆผิดปกติ3,8
ในผูป ว ยทีมี่ การทํางานของอวัยวะผิดปกติการรักษา
เริ่มตนคือprednisolone60มก./วัน(1มก./กก./วัน)
หลังจากระดับeosinophilลดลงก็ใหลดระดับยาลงหรือ
เปลี่ยน เปน ให วัน เวน วัน และ เหลือ ใน ขนาด ต่ํา สุด ที่
สามารถทําใหคาeosinophilอยูใน
 เกณฑปกติได
การรักษาอืน่ ทีมี่ รายงานวาใชในการรักษาภาวะHES
ไดแกinterferon9,cyclosporin10,ยาเคมีบําบัดเชน
hydroxyurea,  chlorambucil, vincristine,
etoposide2 และ ใน ระยะ หลัง มี การ นํา เอา imatinib
mesylateมาใชในการรักษาภาวะHES11

ถึงแมวา จะพบภาวะcerebralthromboembolicได
คอนขางมากแตอาจไมมีประโยชนทีจะ
่ ใหwarfarinหรือ
ยาตานเกร็ดเลือดเพือ่ เปนการปองกันควรใหเมือ่ ผูป ว ย
เคยเกิดภาวะthromboembolismแลวเทานัน้
จะเห็นไดวาผูป ว ยรายนีตอบ
้ สนองดีตอการรักษาดวย
prednisoloneผูป ว ยมีปริมาณเม็ดเลือดขาวและeosinophilลดลงเรือ่ ยๆ ภายหลังจากไดรบั prednisolone
อยางไรก็ตามคงตองติดตามผูป ว ยตอไปวาระดับeosinophilจะเพิม่ ขึน้ มาอีกหรือไมหลังจากลดระดับยาลง
สรุป
ผูเขียนนําเสนอผูปวยhypereosinophilicsyndrome  ที่มา พบ แพทย ดวย อาการ ทาง ระบบ ประสาท
ตรวจพบวามีendomyocardialfibrosisและมีระดับ
eosinophilในเลือดสูงมากผูปวยตอบสนองดีตอการ
รักษาดวยprednisolone
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ACaseReportandReviewofLiterature
จิตติมาศิริจีระชัย,วีรจิตตโชติมงคล*และ กาญจนาจันทรสูง
หนวยโลหิตวิทยา; *หนวยประสาทวิทยาภาควิชาอายุรศาสตรคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน

Abstract: Hypereosinophilicsyndromeisdefinedasthepresenceofprolongedeosinophiliawithout
anidentifiableunderlyingcauseandwithevidenceofend-organdysfunction. Wereportacasediagnosedas hypereosinophilicsyndrome. Thepatientpresentedwithcerebellarinfarctionandhad
endomyocardialfibrosis. Thepatientimprovedaftercorticosteroidtreatment.
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