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 Hypophysitis เป็นภาวะที่เกิดจากการอกัเสบของ pituitary gland ส่งผลใหเ้กดิการท างานของฮอรโ์มนซึ่งสรา้งจาก 
pituitary gland ลดลง รวมทัง้ท าใหเ้กิด pituitary enlargement โดยสาเหตขุองการอกัเสบของ pituitary gland แบง่ออกเป็น 
primary hypophysitis ซึ่งแบง่เป็นประเภทย่อย ๆ ไดอ้กี 3 ชนิดตามลกัษณะทาง pathology ไดแ้ก ่ lymphocytic 
hypophysitis, granulomatous hypophysitis และ xanthomatous hypophysitis ส าหรบั secondary hypophysitis ซึ่งเป็น
ผลที่เกิดจาก systemic disease, immunotherapy และ โรคที่ท  าใหเ้กดิ พยาธิสภาพบรเิวณ sellar area 

 Hypophysitis สามารถแบ่งประเภทตาม anatomy ที่เกิดพยาธิสภาพ หรือแบ่งประเภทตามลกัษณะที่พบทาง 
histopathology ได ้ โดยประเภทท่ีพบบ่อยที่สดุของ hypophysitis คือ lymphocytic hypophysitis โดยการแบ่งประเภทของ 
hypophysitis ตามบรเิวณที่เกิดการอกัเสบ (1) ไดแ้ก่  

1. Lymphocytic adenohypophysitis (LAH) คือ การอกัเสบท่ีเกิดเฉพาะบรเิวณ anterior pituitary gland 
2. Lymphocytic infundibuloneurohypophysitis (LINH) คือ การอกัเสบท่ีเกดิเฉพาะบรเิวณ pituitary stalk และ 

posterior pituitary gland 
3. Lymphocytic panhypophysitis (LPH) คอื การอกัเสบท่ีเกดิทั่วทัง้ anterior pituitary gland pituitary stalk และ

posterior pituitary gland  

 อาการแสดงของ hypophysitis เกิดจาก compressive symptom จากการท่ี pituitary gland มขีนาดใหญ่ขึน้ ไดแ้ก ่
ปวดศีรษะซึง่พบไดม้ากกว่ารอ้ยละ 50 การมองเห็นลดลง และลานสายตาแคบลง(2) อยา่งไรก็ตามอาการท่ีเกิดจากการกด
เบียด cavernous sinus และส่งผลใหม้ี ophthalmoplegia พบไดน้อ้ย (3) นอกจากนัน้การอกัเสบยงัท าลายเซลลข์องต่อมใต้
สมองส่วนหนา้ท าใหเ้กิดอาการของการท างานของฮอรโ์มนต่อมใตส้มองส่วนหนา้ลดลง และอาการเบาจืด (diabetes 
insipidus)  

 ภาวะ lymphocytic hypophysitis ประมาณรอ้ยละ 57 พบในหญิงตัง้ครรภห์รือหลงัคลอดบตุร โดยเฉพาะใน 3rd 
trimester หรือ 2 เดือนแรกหลงัคลอดบตุร จะเกิดอาการของการท างานของฮอรโ์มนต่อมใตส้มองส่วนหนา้ลดลง โดยมกัพบ
การขาด adrenocorticotropic hormone น ามาก่อน ต่อมาจะขาด gonadotropin, thyroid stimulating hormone และ 
growth hormone ตามมาเป็นล าดบั การตรวจทางหอ้งปฏิบตัิการ ตรวจพบภาวะ prolactin ในเลือดสงูในชว่ง acute phase 
ของ hypophysitis หากการอกัเสบเกิดเฉพาะบรเิวณ pituitary stalk (indunfibulo-hypophysitis) หรือเกิดจากอกัเสบของต่อม
ใตส้มองทัง้หมด ผูป่้วยจะมาดว้ยอาการเบาจดืเป็นอาการแรก หลงัจากนัน้จะเริ่มอาการของการท างานของฮอรโ์มนต่อมใต้
สมองส่วนหนา้ลดลงตามมา  



  การส่งตรวจทางหอ้งปฏิบตักิาร มีประสงคเ์พื่อประเมินการท างานของต่อมใตส้มองส่วนหนา้และการตรวจหาภาวะ
เบาจดื ส าหรบัการตรวจเบือ้งตน้ ไดแ้ก่ CBC, creatinine, LFT, ESR และ CRP อาจมีประโยชนใ์นกรณีที่ผูป่้วยมีโรครว่มที่
เก่ียวขอ้งกบั hypophysitis 

 ส าหรบัภาพถ่ายทางรงัสี จาก MRI pituitary จะพบ intense and homogenous enhancing pituitary gland เกดิ
การหนาขึน้ของ pituitary stalk และพบ enhancement ของ dura บรเิวณที่เชื่อมต่อกบัจดุที่เกิดการอกัเสบ เรียกวา่ dural tail 
(4) 

 Gutenberg และคณะ ไดท้ าการศกึษาเพื่อใหค้ะแนนต่อลกัษณะภาพถ่ายทางรงัสี เพื่อแยกระหว่าง pituitary 
adenoma และ hypophysitis ประกอบไปดว้ย การตัง้ครรภ,์ pituitary volume และความสมมาตร, signal intensity, 
homogeneity หลงัฉีด gadolinium, การพบ posterior pituitary bright spot, ขนาดของ stalk และ mucosal swelling โดย
คะแนนอยู่ในช่วง -13 ถึง 8 คะแนน หากคะแนนมากกวา่เทา่กบั 1 จะ suggest การเป็น pituitary adenoma หากคะแนนนอ้ย
กกวา่หรือเท่ากบั 0 จะ suggest การเป็น hypophysitis (5) 

 การวินจิฉยัของทางพยาธิจากเนือ้เยื่อต่อมใตส้มองพบ lymphocyte และ plasma cell แทรกอยูใ่นต่อมใตส้มอง และ
การส่ง histology stain จะชว่ยแยก inflammatory cell จากชิน้เนือ้ ไดแ้ก่ CD45 ซึ่งเป็น leukocyte common antigen, CD3 
(T cells), CD20 (B cells), CD 68 (macrophage) และ CD138 (plasma cells) ซึ่งมีประโยชนใ์นการช่วยแยกประเภทของ 
hypophysitis (6)  

 การรกัษา hypophysitis คือการใหฮ้อรโ์มนต่อมใตส้มองทดแทนรว่มกบัลดการอกัเสบดว้ยยา ส าหรบัการผ่าตดัจะท า
เมื่อผูป่้วยมี compressive symptom จากการกดเบียดของกอ้นโดยการผ่าตดัจะลดอาการกดเบยีดลงและไดช้ิน้เนือ้ เพื่อการ
วินิจฉยัท าใหท้ราบถึงประเภทของ hypophysitis นอกจากนีก้ารผ่าตดัยงัมีขอ้บง่ชีใ้นกรณีที่ผูป่้วยไม่ตอบสนองต่อยา ภายหลงั
การผ่าตดัผูป่้วยมีโอกาสกลบัมาเป็น hypophysitis ซ า้ไดร้อ้ยละ 11-25 (7,8) 

 ส าหรบั glucocorticoid เป็นยาที่ลดการอกัเสบไดด้ี แต่มีโอกาสที่โรคจะกลบัมาเป็นซ า้ไดร้อ้ยละ 38 ส าหรบัผูป่้วยที่มี
การกลบัเป็นซ า้ของโรคหรือมีความรุนแรงของโรคที่มากขึน้สามารถให ้ immunosuppressive  agent ชนิดอื่น เช่น 
azathioprine หรือใหก้ารรกัษาดว้ย radiation ได ้ ส าหรบัการรกัษาดว้ย steroid-sparing therapy ในปัจจบุนันิยมการใช ้
azathioprine มากที่สดุ โดยเฉพาะในกลุม่ที่มี recurrent disease (9) 

 ในกลุ่ม lymphocytic hypophysitis เมื่อติดตามผูป่้วยนานประมาณ 2 ปี พบวา่ผูป่้วยสว่นใหญ่ประมาณรอ้ยละ 73 
ตอ้งการฮอรโ์มนต่อมใตส้มองทดแทนในระยะยาว และอีกรอ้ยละ 16 อาการกดเบียดของกอ้นดีขึน้รว่มกบัไม่จ าเป็นตอ้งได้
ฮอรโ์มนต่อมใตส้มองทดแทนหลงัท าการรกัษา และมีประมาณรอ้ยละ 3 ที่ผูป่้วยสามารถหายเองได ้

 

Reference  



1. Caturegli P., Newschaffer C., Olivi A., et al. Autoimmune hypophysitis . Endocrine Reviews. 2005; 26(5):599-
614 

2. Caturegli P. , Lupi I., Landek-Salgado M., et al. Pituitary autoimmunity: 30 years later.  Autoimmunity 
Reviews.2008;7:631-637 

3. Kartal I., Yarman S., Tanakol R & Bilgic B. Lymphocytic panhypophysitis in the young man with involvement of 
the cavernous sinus and clivus. Pituitary 2007;10:75-80 

4. Saiwai S., Inoue Y., Ishihara T., et. al. Lymphocytic adenohypophysitis: skullradiographs and MRI. 
Neuroradiology 1998;40:114-120 

5. Gutenberg A., Larsen J., Lupi I., et. al. A radiologic score to distinguish autoimmune hypophysitis from 
nonsecreting pituitary adenoma preoperatively. American Journal of Neuroradiology 2009;30:1766-1772 

6. Kleinschmidt-DeMasters BK., Lopes MB., Update on hypophysitis and TTF-1 expressing sellar region masses. 
Brain Pathology 2013;23:495-514 

7. Honegger J., Buchfelder M., Schaffer S., et al. Treatment of primary hypophysitis in Germany. Journal of 
Clinical Endocrinology and Metabolism 2015;100:3460-3469 

8. Leung GK., Lopes MB., Thorner MO., et al. Primary hypophysitis: a single-center experience in 16 cases. 
Journal of neurosurgery 2004;101:262-271 

9. Eli IM., Raheja A., Corn HJ., et. al. Sellar wegener granulomatosis masquerading as carbergoline-resistant 
prolactinoma. World Neurosurgery 2016;95:622.e1-622.e5 


