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รายงานผูปวย

PrimaryPulmonaryHistiocytosis:ACaseReport
อรุโณทัย มีแกวกุญชร,สมใจ กาญจนาพงศกุล,ระพล พูลสวัสดิ์กิติกุล*และวันดี นิงสานนท
หนวยโลหิตวิทยากลุม งานกุมารเวชศาสตรสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชิน,ี *สถาบันพยาธิวิทยา กระทรวงสาธารณสุข

บทคัดยอ :รายงานผูป ว ยเด็กหญิงไทยอายุ4เดือนมาดวยอาการไขไอมีเสมหะเรือ้ รังตรวจรางกายพบหายใจเร็วหอบ
การตรวจทางหองปฏิบตั การ
ิ พบCBC-Hb10.3 g%,WBC19,600/mm3,N47%,L40%,M11%,E1%,ATL
1%,Platelets623,000/mm3ตรวจหนาทีตั่ บพบalbumin3.65g/dL,globulin2.38g/dL,SGOTเพิม่ ขึน้ เล็กนอย
ระดับไขมันพบมีระดับต่าํ กลาวคือcholesterol128mg/dL,triglyceride174mg/dL,เอ็กซเรยคอมพิวเตอรพบ
superioranteriormediastinalmasswithmultipleringenhancement,severeatelectasisandconsolidation
bothlungswithseptalthickening,honeycombingandmultipleair-spacesatrighthemithoraxสองกลอง
ทางเดินหายใจและตรวจสารคัดหลัง่ จากหลอดลมใหญไมพบhemosiderinladenmacrophageและPneumocystiscariniiการตรวจชิน้ เนือ้ ของปอด,ธัยมัสและmediastinalmassพบdiffuselyinfiltratemonotonous
cellsโดยมีลักษณะabundanteosinophiliccytoplasm,largenucleiwithcoffeebeanappearance.พบfew
eosinophilsinfiltration.เมือ่ ตรวจยอมimmunohistochemistryพบtumorcellsreactiveforCD1a,S100การ
วินจิ ฉัยเขาไดกับโรคLangerhanscellhistiocytosisจึงใหการรักษาโดยเคมีบําบัดใหvinblastne,prednisolone
และetoposideเมือ่ เฝาติดตามการรักษาพบวาอาการไขไอมีเสมหะเรือ้ รังหายใจเร็วหอบดีขนึ้ มากสามารถออกจาก
หอผูป ว ยวิกฤตและเครือ่ งชวยหายใจไดเอ็กซเรยคอมพิวเตอรพบmarkedlydecreasedinsizeandnumberof
multiplelungcystsatbothupperandlowerlobes.ไมพบmediastinallymphnodesenlargement.ขณะ
นี้อยูในระหวางการรักษาดวยเคมีบําบัด
KeyWords: z Histiocytosis z Pulmonarylangerhanscellshistiocytosis
วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิต 2550;17:341-6.

Langerhanscellhistiocytosis (LCH)เปนดวาม
ผิดปกติเกี่ยวกับproliferationของmononuclear
phagocyteและdendriticcellสาเหตุเชือ่ วาเกิดจาก
ไดรับตนฉบับ21มกราคม2550ใหลงตีพิมพ17มีนาคม 2550
ตองการสําเนาตนฉบับติดตอพญ.อรุโณทัยมีแกวกุญชรหนวยโลหิต
วิทยากลุม งานกุมารเวชศาสตรสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี
ถนนราชวิถี เขตราชเทวีกรุงเทพฯ10400

monoclonaldisorder1ยังไมสามารถพิสจู นไดแนชัดวา
เปนmalignantprocessพยาธิสภาพพบabnormal
Langerhanscellsทีอวั
่ ยวะตางๆไดแกปอดกระดูก
ผิวหนังตอมน้าํ เหลืองไขกระดูกhypothalamicpituitaryaxisมามและตับpulmonaryLangerhans
cellshistiocytosisหมายถึงการพบLangerhans
cellsทีปอด
่ แหงเดียวหรือพบทีปอด
่ และอวัยวะอืน่ ๆ2
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พยาธิสภาพเกิดจากhistiocytes,granulocytesและ
lymphocytesรวมตัวกันเปนgranulomaมีการแบง
ตัวของเซลลตางๆ เหลานี้อยางมากมายมีการทําลาย
อวัยวะ ตางๆ จน เกิด necrosis, xanthomatous
changeและfibrosisเมือ่ พยาธิสภาพเกิดทีปอด
่ ทําให
เกิดpulmonarydysfunctionทําใหผูป ว ยมีอาการหาย
ใจเร็วหอบเขียวไอเอ็กซเรยปอดพบpneumothorax,
pleuraleffusion,diffusecysticchanges,nodular
infiltration,extensivefibrosisหรือพบความผิดปกติ
คลายกับmiliarytuberculosisความผิดปกติอาจพบ
ที่ปอดแหงเดียวหรือพบดังรายงานผูปวยรายนี้
รายงานผูป ว ย
ผูปวยเด็กหญิงไทยอายุ4เดือนมาตรวจรักษาที่
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหา ราชินีดวย อาการ ไอ มี
เสมหะเปนชุดๆไขต่าํ ๆไมหอบเหนือ่ ยเปนมา1เดือน
รับประทานยาลดไขยาละลายเสมหะยาปฏิชวี นะerythromycinอาการไมดีขึ้น2สัปดาหกอนตรวจมีอาการ
หอบเหนื่อยสําลักนมบอยขึ้น2วันกอนมีอาการไอมี
เสมหะบอยขึน้ หายใจหอบเหนือ่ ยถายอุจจาระเหลวไม
มีมูกเลือด2-3ครัง้ ปริมาณครัง้ ละไมมากตรวจรางกาย
พบ หาย ใจ หอบ ความ อิ่มตัว ของ ออกซิเจน ใน เลือด
รอยละ79
ผูป ว ยเปนบุตรคนที่ 2คลอดปกติประวัติอดีตเคย
มีปญหาเรือ่ งตุม หนองบริเวณทายทอยดานขวาเมือ่ อายุ
2 เดือน มี ไข ต่ํา ๆ ตุม หนอง โต ขึ้น แลว แตก ออก เอง
รับประทานยาลดไขและทายาฆาเชื้อที่ไดรับจากคลินิก
แหง หนึ่ง อาการ ไม ดีขึ้น ผู ปกครอง จึง พา มา รักษา ที่
สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี ศัลยแพทยวินจิ ฉัย
ว า เป น ฝ  รั ก ษา โดย ทํ า  incision and drainage
รับประทาน ยา ปฏิชีวนะ dicloxacillin และ ยา ลด ไข
พาราเซตามอล
ตรวจรางกายทีผิ่ ดปกติพบตัวเล็กหายใจหอบfluctuatedmassเสนผานศูนยกลาง1.5เซนติเมตรทีท่ าย

ทอยดานขวารอยแผลเกาทีท่ ายทอยดานขวาและนิว้ เทา
ซายที่สองตับโต3เซนติเมตรต่ําจากขอบชายโครงขวา
ไดทําการตรวจทางหองปฏิบตั การ
ิ พบCBC-Hb
3
10.3 g%,WBG19,600/mm ,N47%,L40%,M
11%,  E 1 %,ATL 1 %, Platelets 623,000/ mm3
ปสสาวะปกติอุจจาระไมพบสิ่งผิดปกติคาการทํางาน
ของไตปกติตรวจหนาทีตั่ บพบtotalprotein6.02g/
dL,albumin3.65g/dL,globulin2.38g/dL,total
bilirubin0.36mg/dL,directbilirubin0.13mg/
dL,SGOT63U/L,SGPT19U/L,alkalinephosphatase138U/Lcholesterol128mg/dL,triglyceride174mg/dL,กรวดน้าํ จากกระเพาะอาหารไมพบเชือ้
วัณ โรค, tuberculin test ให ผล เปน ลบ เอ็กซเรย
คอมพิวเตอรพบ superioranteriormediastinal
masswithmultipleringenhancement,severe
atelectasisandconsolidationbothlungswith
septalthickening,honeycombingandmultiple
air-spacesatrighthemithorax (ดังรูปที่ 1),ตรวจไข
กระดูกไมพบสิง่ ผิดปกติ,สองกลองทางเดินหายใจและ
ตรวจสารคัดหลั่งจากหลอดลมใหญไมพบhemosiderinladenmacrophageและPneumocystiscarinii
การตรวจชิ้นเนื้อของปอด,ธัยมัสและmediastinal
massพบdiffuselyinfiltratemonotonouscells

รูปที่1High-resolutionthoracicCTscanแสดง
honeycombcysts
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รูปที่ 2แสดงtumorcellsreactiveforS100
โดยมีลักษณะabundanteosinophiliccytoplasm,
largenucleiwithcoffeebeanappearance.พบ
feweosinophilsinfiltration.เมือ่ ตรวจยอมimmunohistochemistryพบtumorcellsreactivefor
CD1a,S100 (ดังรูปที่2)
การวินจิ ฉัยเขาไดกับโรคLangerhanscellhistiocytosisใหการรักษาโดยเคมีบําบัดใหvinblastne,
prednisoloneและetoposide
ผูป ว ยตอบสนองดีตอการรักษาอาการไอมีเสมหะเรือ้
รังหายใจเร็วหอบดีขนึ้ มากสามารถออกจากหอผูป ว ย
วิกฤตและเครื่องชวยหายใจไดเอ็กซเรยคอมพิวเตอร
พบmarkedlydecreasedinsizeandnumberof
multiplelungcystsatbothupperandlowerlobes
ไมพบmediastinallymphnodesenlargement
ขณะนี้อยูในระหวางการรักษาดวยเคมีบําบัด
วิจารณ
ผูป ว ยทีม่ าพบแพทยดวยเรือ่ งไอมีเสมหะเรือ้ รังมีไข
ต่าํ ๆนอกจากจะวินจิ ฉัยแยกจากวัณโรคปอดอักเสบจาก
Pneumocystiscarinii,pulmonaryhemosiderosis
ควรนึกถึงLangerhanscellhistiocytosisดวยเนื่อง
จากโรคในกลุมนี้ผูปวยอาจมีอาการเพียงเล็กนอยไม
สบายตัวหงุดหงิดงายแตเอ็กซเรยปอดพบความผิด
ปกติโดยบังเอิญ3LCHเปนโรคทียั่ งไมทราบสาเหตุการ
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ติดเชือ้ ไวรัสอาจเปนสวนหนึง่ ทีทํ่ าใหเกิดproliferation
ของLangerhanscell4ผูเชี ย่ วชาญบางทานเชือ่ วาLCH
เปนมะเร็งชนิดหนึ่งที่อาการของผูปวยแตละคนมีความ
แตกตางกัน5LCHทีมี่ ความผิดปกติทีปอด
่ เพียงแหงเดียว
พบไดนอยแพทยผูเชี่ยวชาญบางทานเชื่อวาpulmonaryLCHมีความเกี่ยวของกับการสูบบุหรี่6หรือการ
ไดรบั ควันบุหรี่ จึงพบผูใ หญปวยเปนisolatedpulmonaryLCHมากกวาเด็กผูป ว ยpulmonaryLCHบาง
รายอาจมีLangerhanscellhistiocytosisทีเนื
่ อ้ เยือ่ หรือ
6
อวัยวะอื่นแตตรวจไมพบความผิดปกติ
ตัง้ แตป พ.ศ.2508มีรายงานเด็กอายุต่าํ กวา12ปทัว่
โลกปวยเปนLCHของระบบทางเดินหายใจ 9ราย7-15
ผูป ว ยรายนี้อายุนอยที่สุดเทาที่พบมา
ผูป ว ยpulmonaryLCHมักแสดงอาการไมจําเพาะ16
ไดแกไอเหนือ่ ยหอบอาจมีอาการอันเนือ่ งจากspontaneouspneumothoraxหรืออาการเรือ้ รังทางระบบหาย
ใจไดแกไอเรื้อรังหายใจลําบาก17อาจพบวามีไข
น้าํ หนักลดเลีย้ งไมโตออนเพลียเมือ่ ตรวจฟงปอดมักไม
พบความผิดปกติเมือ่ อาการเปนมากจึงฟงเสียงลมหาย
ใจเขาปอดไดเบากวาปกติระยะเวลาหายใจออกอาจยาว
นานกวาปกติ
เอ็กซเรยปอดในระยะแรกมักพบความผิดปกติแบบ
diffusemicronodular,reticularpatternเมือ่ เวลาผาน
ไปเอ็กซเรยคอมพิวเตอรมักพบcystจํานวนมากขึ้น
เรียกวา“honeycomblung”ซึง่ สามารถพบความผิด
ปกติเชนนีใน
้ congenitalcysticadenomatoidmalformation,pulmonarysequestration,lobaremphysemaนอกเหนือไปจากpulmonaryLCHจึงตอง
พยายามวินจิ ฉัยแยกโรคออกจากกันจากการประชุมของ
คณะ แพทย Histiocyte society ได ให เกณฑ การ
วินิจฉัยLCH(ดังตารางที่1)
การ ตรวจ เพิ่ม เติม ใน ผูปวย ราย นี้ เพื่อ ชวย ใน การ
วินจิ ฉัยคือการตรวจimmunohistochemicalstudiesจากpulmonarybiopsyพบวาS-100protein
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ตารางที่ 1Histologic,Histochemical,andElectronMicroscopicDiagnosisofLangerhansCellHistiocytosis1,18
1. Presumptivediagnosis:lightmorphologiccharacteristics
2. Designateddiagnosis
a. Lightmorphologicfeaturesplus
b. Twoormoresupplementalpositivestainsfor
(1) Adenosinetriphosphatase
(2) S100protein
(3) α-D-Mannosidase
(4) Peanutlectin
3. Definitivediagnosis
a. Lightmorphologiccharacteristicsplus
b. Birbeckgranulesinthelesionalcellwithelectronmicroscopyand/or
c. StainingpositiveforCD1aantigen(T6)onthelesionalcell
และCD1aantigenstainingใหผลบวก
การรักษาที่จําเพาะของโรคpulmonaryLCHคือ
การใหเคมีบําบัดการรักษาที่มีความสําคัญไดแกการ
รักษาประคับประคองตามอาการเมือ่ มีภาวะระบบหายใจ
ลมเหลวการเฝาดูแลระวังรักษาภาวะติดเชือ้ งดรับวัคซีน
ใน ชวง ที่ ไดรับ เคมี บําบัด เปนตน ผูปวย ที่ มี การ ตอบ
สนองตอเคมีบําบัดดีตั้งแตแรกเริ่มมักจะมีระยะปลอด
โรคนานแตอยางไรก็ตามกระบวนการremodelingของ
เนื้อปอดที่มีพยาธิสภาพของLCHมักจบลงดวยpulmonaryfibrosisซึง่ มีผลตอพยากรณโรคในระยะยาว19
สรุป
ไดรายงานผูป ว ยเด็ก1รายทีม่ าพบแพทยดวยไอมี
เสมหะเรือ้ รังรวมกับหายใจเร็วหอบการตรวจเอ็กซเรย
คอมพิวเตอรพบhoneycombingandmultipleairspacesatrighthemithoraxใหการวินจิ ฉัยเปนpulmonaryLCHจากการตรวจชิ้นเนื้อปอดผูปวยรายนี้
ตอบสนองดีตอการรักษาดวยเคมีบําบัด

อาการไอมีเสมหะเรือ้ รังหายใจเร็วหอบดีขนึ้ มาก
น้าํ หนักเพิม่ ขึน้ มีการเฝาติดตามอาการเปนระยะๆ เพือ่
ใหเคมีบําบัดและเฝาระวังรักษาภาวะแทรกซอนของโรค
และผลขางเคียงจากการรักษาไดแกfebrileneutropenia,interstitialpulmonarydisease,pulmonary
fibrosisตอไป
กิตติกรรมประกาศ
ผู นิพนธ ขอ ขอบ พระ คุณ คณาจารย กลุม งาน รังสี
วิทยา  ที่ กรุณา ชวย อานฟลมของ ผูปวย ทั้ง หมด นพ.
วิเชาวกอจรัญจิตตกลุม งานศัลยกรรมนพ.ประวิทย
เจตนชัยนพ.เฉลิมไทยเอกศิลปหนวยระบบทางเดิน
หายใจแพทยผูช ว ยอาจารยและแพทยประจําบานกุมาร
เวชศาสตรของสถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินทีี ช่ วย
ดูแลผูป ว ยรายนี้
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PrimaryPulmonaryHistiocytosis:ACaseReport
ArunotaiMeekaewkunchorn,SomjaiKarnjanapongkul,RapolPoonsawatkitikul*
andWandeeNingsanond
Hematology-Oncologyunit,DivisionofPediatrics,QueenSirikitNationalInstituteofChildHealth,InstituteofPathology*;
DepartmentofMedicalServices,MinistryofPublicHealth,Bangkok10400

Abstract:A4-month-oldgirlhadhadfever,chronicproductivecoughfor1month. Onphysicalexaminationshewastachypneaanddyspnea. ThecompletebloodcountwasHb10.3 g%,WBC19,600/mm3,
N47%,L40%,M11%,E1%,ATL1%,Platelets623,000/mm3. Liverfunctiontestrevealedalbumin3.65
g/dL,globulin2.38g/dLwithmildelevatedserumglutamicoxaloacetictransaminase.Cholesterolwas
128mg/dLandtriglyceride174mg/dL. High-resolutionthoracicCTshowedsuperioranteriormediastinalmasswithmultipleringenhancement,severeatelectasisandconsolidationbothlungswith
septalthickening,honeycombingandmultipleair-spacesatrighthemithorax. NoevidenceofhemosiderinladenmacrophageandPneumocystiscariniifromtracheobronchealsecretion. Pulmonarybiopsyshoweddiffuselyinfiltratemonotonouscells,havinglargenucleiwithcoffeebeanappearance,
abundanteosinophiliccytoplasm. Therearemixedfeweosinophilsinfiltration. TheimmunohistochemicalstudiesshowedtumorcellsreactiveforCD1aandS100,hencepulmonaryLangerhanscell
histiocytosiswasdiagnosed. Treatmentwasstartedwithvinblastne,prednisoloneandetoposide.
Chroniccough,fever,tachypneaanddyspneahavebeenimprovedthereafter. Follow-upCTshowed
markedlydecreasedinsizeandnumberofmultiplelungcystsatbothupperandlowerlobes.
KeyWords: z Histiocytosis z Pulmonarylangerhanscellshistiocytosis
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