Primary Adrenal Tuberculosis
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อุ บัติ การณ์ วั ณโรคต่ อมหมวกไตชนิ ดปฐมภู มิ (primary adrenal tuberculosis) พบประมาณร้ อยละ 1.6
ของการติ ดเชื Yอวั ณโรคทั Yงหมด ส่ วนใหญ่ ได้ รั บการวิ นิจฉั ยทีa อายุ เฉลีa ย 61 ปี [1-3] อั ตราส่ วนของผู้ ป่ วยเพศชายต่ อหญิ ง
จะแตกต่ างไปในแต่ ละการศึ กษา[1,4] ปั จจั ยทีa พบร่ วมกั บภาวะวั ณโรคต่ อมหมวกไต ได้ แก่ โรคเบาหวาน การใช้ ยา
สเตี ยรอยด์ โรคมะเร็ งและการใช้ ยาเคมี บํ าบั ด[1]
ผู้ ป่ วยวั ณ โรคต่ อมหมวกไตส่ วนใหญ่ มาพบแพทย์ ด้ วยอาการของ primary adrenal insufficiency ได้
ตั Yงแต่ 13-100%[1,4] ซึa งต้ องมี พยาธิ สภาพเกิ น 90% ของต่ อมหมวกไตทั Yงสองข้ าง[5] อาการแสดงทีa พบได้ บ่ อยทีa สุ ด
คื อ เยืa อผุ ผิวมี สี เข้ มขึ Yน (mucocutaneous hyperpigmentation) พบมากถึ ง 86% อาการอืa นๆ ทีa สามารถพบได้ คื อ
เหนืa อยง่ าย นํ Yาหนั กลด คลืa นไส้ อาเจี ยนและไข้ สู ง[1,3,4] ระยะเวลาโดยเฉลีa ยก่ อนมาพบแพทย์ ของวั ณโรคต่ อมหมวกไต คื อ 6 เดื อน (เฉลีa ย 0.25-92 เดื อน)[1-6] กรณี ผู้ ป่ วยมาพบแพทย์ ได้ รั บการวิ นิจฉั ยและดู แลรั กษาได้ อย่ างรวดเร็ ว
จะลดความเสีa ยงของการเกิ ด primary adrenal insufficiency ได้
ผลการตรวจเอกซเรย์ คอมพิ วเตอร์ ช่ องท้ องของผู้ ป่ วยวั ณโรคต่ อมหมวกไตแบ่ งเป็ น 2 ชนิ ดตามระยะเวลา
ของการเกิ ดโรค
1. Acute (recent) infection (เกิ ดน้ อยกว่ า 2 ปี ) พบลั กษณะของต่ อมหมวกไตทั Yงสองข้ างโตผิ ดปกติ (bilateral
enlargement ร่ วมกั บมี peripheral rim enhancement[2]

2.

Chronic infection พบลั กษณะของต่ อมหมวกไตมี ขนาดเล็ กลง (atrophy) และอาจพบ calcification[7]

อย่ างไรก็ ตามการพบลั กษณะทางรั งสี ดังกล่ าว ต้ องวิ นิจฉั ยแยกโรคจากภาวะอืa นๆ ร่ วมด้ วย จากการศึ กษา
ทีa รวบรวมข้ อมู ลผู้ ป่ วยทีa มาพบแพทย์ ด้ วยต่ อมหมวกไตสองข้ างโตผิ ดปกติ 70 ราย พบว่ า pheochromocytoma
เป็ นสาเหตุ ทีa พบมากทีa สุ ด 40% ตามด้ วยวั ณโรคต่ อมหมวกไต 27.1% มะเร็ งต่ อมนํ Y าเหลื องทีa ต่ อมหมวกไตชนิ ด
ปฐมภู มิ (primary adrenal lymphoma; PAL) 10% การแพร่ กระจายของมะเร็ ง (metastases) 5.7% nonfunctioning adenomas 4.3% primary bilateral macronodular adrenal hyperplasia 4.3% และสาเหตุ อืa นๆ
•.‚% เช่ น การติ ดเชื Yอ histoplasmosis 2.9% เป็ นต้ น[4] ลั กษณะทางรั งสี ทีa จะช่ วยแยกมะเร็ งออกจากวั ณโรคต่ อม
หมวกไต คื อ มะเร็ งจะทํ าลายขอบเขตของต่ อมหมวกไต มั กไม่ พบ atrophic gland, calcification และ peripheral
rim enhancement[8]
กรณี ทีa ผู้ ป่ วยมาด้ วยก้ อนทีa ต่ อมหมวกไตทั Yงสองข้ าง ต้ องมี การประเมิ นฮอร์ โมนตามแนวทางของ adrenal
incidentaloma[9] โดยประเมิ นการสร้ าง catecholamine เพืa อคั ดกรอง pheochromocytoma และประเมิ นฮอร์ โมน
cortisol ทั Y ง ภาวะ adrenal insufficiency และภาวะ autonomous cortisol secretion การติ ดเชื Y อ วั ณ โรคทีa ต่ อม
หมวกไตอาจทํ าให้ เกิ ดภาวะ hypercortisolism จากการเปลีa ยนแปลงของ HPA axis ซึa งมี สาเหตุ มาจากผนั งเซลล์
ของเชื Y อ วั ณโรคมี ส่ วนประกอบของ lipoarabinomannan (LAM) สารดั งกล่ าวสามารถกระตุ้ นการหลัa งสาร
inflammatory cytokines ต่ างๆ เช่ น IL-1β, IL-6 และ TNFα ส่ งผลให้ มี การสร้ าง CRH จากไฮโพทาลามั ส และ
ACTH จากต่ อมใต้ สมองเพิa มมากขึ Yน[7,10]

การผ่ าตั ดต่ อมหมวกไตเพืa อส่ งตรวจชิ Yนเนื Yอทางพยาธิ วิ ทยา ในผู้ ป่ วยทีa สงสั ยวั ณโรคต่ อมหมวกไตอาจไม่
จํ าเป็ นต้ องทํ าทุ กราย แนะนํ าให้ ทํ ากรณี ทีa ผู้ ป่ วยยั งไม่ มี อาการและอาการแสดงของวั ณโรคตํ าแหน่ งอืa นมาก่ อน หรื อ
ในรายทีa ยั งไม่ แน่ ใจในการวิ นิจฉั ยโรค และอาจมี การเปลีa ยนแปลงการรั กษากรณี ทีa ทราบผลทางพยาธิ วิทยา[1-2]
การรั กษาวั ณโรคต่ อมหมวกไตอาศั ยยาต้ านวั ณโรคสู ตรการรั กษามาตรฐานเหมื อนวั ณโรคปอด โดยให้
2IRZE/4IR ประกอบไปด้ วย isoniazid, rifampicin, pyrazinamide และ ethambutol 2 เดื อน ตามด้ วย isoniazid
และ rifampicin อี ก 4 เดื อน รวมระยะเวลาทั Yงสิ Yน 6 เดื อน[11] กรณี ผู้ ป่ วยทีa ได้ รั บการวิ นิจฉั ยภาวะ primary adenal
insufficiency ร่ วมด้ วย ต้ องระมั ดระวั งการเกิ ด adrenal crisis เนืa องจากยา rifampicin เพิa ม cortisol metabolism
ได้ โดยผ่ าน cytochrome P450 3A4 จึ งต้ องมี การตรวจติ ดตามอาการของ adrenal insufficiency และเพิa มขนาด
ยาสเตี ยรอยด์ ในผู้ ป่ วยกลุ่ มนี Yอย่ างเหมาะสม[12]
การพยากรณ์ โรคในผู้ ป่ วยวั ณโรคต่ อมหมวกไตขึ Yนกั บเวลาทีa ผู้ ป่ วยได้ รั บการวิ นิจฉั ยและรั กษา กรณี รั กษา
หลั งจากเกิ ด atrophic glands ร่ วมกั บเกิ ด adrenal insufficiency จะไม่ สามารถรั กษา adrenal insufficiency ให้
หายขาดได้
สรุ ป
วั ณโรคต่ อมหมวกไตชนิ ดปฐมภู มิ (primary adrenal tuberculosis) พบได้ น้ อย ประมาณร้ อยละ 1.6 ของ
การติ ดเชื Yอวั ณโรคทั Yงหมด สามารถก่ อให้ เกิ ดพยาธิ สภาพของต่ อมหมวกไตทั Yงสองข้ าง ส่ งผลให้ เกิ ดภาวะ primary
adrenal insufficiency ได้ ดั งนั Y นการวิ นิ จฉั ยโรคได้ อย่ างรวดเร็ วร่ วมกั บการประเมิ นฮอร์ โมนอย่ างเหมาะสม จะ
นํ าไปสู่ ผลการรั กษาและการพยากรณ์ โรคทีa ดี ได้
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