INFLAMMATORY BOWEL DISEASE: CLINIC CO PATHOLOGY WORKSHOP 2020

INFLAMMATORY
BOWEL DISEASE:
CLINIC CO
PATHOLOGY WORKSHOP 2020
ผู้ด�ำเนินการบรรยาย:
รศ.พญ.นฤมล คล้ายแก้ว
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วิทยากร:
ผศ.พญ.จุลินทร ส�ำราญ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วิทยากร:
พญ.เฟริ์น ชาญด้วยวิทย์
สถาบันพยาธิวิทยา
กรมการแพทย์

วิทยากร:
พญ.สมรมาศ กันเงิน
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วิทยากร:
อ.นพ.ณิกษ คูณาภินันท์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยากร:
ผศ.พญ.สติมัย อนิวรรณน์
สาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหาร ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

AN OVERVIEW IN COLITIS:
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เมื่อผู้ป่วยมีการขับถ่ายผิดปกติที่ยังไม่ทราบสาเหตุชัดเจน
แพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญระบบทางเดินอาหารจะท�ำการส่องกล้องและตัดชิน้ เนือ้
จากล�ำไส้ใหญ่มาตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุ ซึ่งหลายครั้งที่อาการของ
ผู้ป่วยเข้าได้กับโรค IBD (Inflammatory bowel disease) และแพทย์
ผู ้ เชี่ ย วชาญระบบทางเดิ น อาหารต้ อ งการส่ ง ชิ้ น เนื้ อ จากล� ำ ไส้ ต รวจ
ทางพยาธิวทิ ยาเพิม่ เติมเพือ่ หาหลักฐานสนับสนุนการวินจิ ฉัยโรค รวมถึง
ติดตามผลการรักษา
สิง่ ทีพ่ ยาธิแพทย์ควรพิจารณาเมือ่ ได้รบั ชิน้ เนือ้ คือ ชิน้ เนือ้ ล�ำไส้
ทีส่ ง่ มามีการอักเสบ (colitis) จริงหรือไม่ การอักเสบนัน้ มีลกั ษณะทีจ่ ำ� เพาะ
กับโรคใด ซึ่งในบางครั้งแม้จะเป็นโรคเดียวกันแต่ต่างระยะ (stage) กัน
ก็อาจให้ลกั ษณะทางพยาธิวทิ ยา (pathological findings) ทีแ่ ตกต่างกันได้
ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาแบบหนึง่ ก็อาจมีสาเหตุมากกว่าหนึง่ อย่าง อีกทัง้
เมือ่ พยาธิแพทย์ทา่ นอืน่ อ่านชิน้ เนือ้ ชิน้ เดียวกันก็มโี อกาสทีจ่ ะให้ความเห็น
ทางพยาธิวทิ ยาทีแ่ ตกต่างกันได้
ลักษณะ colonic mucosa ปกติจะมี normal crypt architecture
อาจพบ physiologic infiltration หรือการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จ�ำเพาะได้บ้าง
เช่น edema, pseudolipomatosis, melanosis coli รวมถึงยังอาจพบ
paneth cell ได้บา้ งในล�ำไส้ใหญ่ฝง่ั ขวา หรือพบ crypt distortion ใน rectum
หรือบริเวณ lymphoglandular complex ได้บ้าง แต่ไม่มาก

ปกติ ใ นชั้ น lamina propria ของล� ำ ไส้ ใ หญ่ อ าจจะพบ
lymphocyte infiltration ได้บ้าง ซึ่งจ�ำนวน lymphocyte นั้นแตกต่างกันไป
ในแต่ละส่วนของล�ำไส้ หากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบทางเดินอาหาร
ไม่ระบุวา่ ชิน้ เนือ้ ทีส่ ง่ มาตัดมาจากล�ำไส้สว่ นใด ก็จะส่งผลให้พยาธิแพทย์
อ่านชิ้นเนื้อได้ยากขึ้น โดยทั่วไป lymphocyte และ plasma cell จะมี
ความหนาแน่นในฝั่ง surface มากกว่าฝั่ง muscularis mucosae
A Pattern based Approach for non-neoplastic colonic biopsies:
Colitis
1. Chronic colitis pattern

ภาพแสดงตัวอย่างชิ้นเนื้อที่มีลักษณะทางพยาธิวิทยาเข้าได้กับ Chronic colitis pattern
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• Chronic colitis อาจแบ่งย่อยเป็น active และ inactive
ขึ้นกับ component ที่พบ
• ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาจะพบ crypt distortion, villonodular
surface, basal lymphoplasmacytosis, pyloric gland metaplasia, paneth
cell metaplasia บริเวณ distal colon, อาจพบ crypt dropout หรือ crypt
shortfall ร่วมด้วยได้
• ทางคลินิก Chronic colitis pattern มีหลายสาเหตุ ได้แก่
inflammatory bowel disease, diverticular disease, diversion-associated
colitis, syphilitic and lymphogranuloma venereum proctocolitis, Cord
colitis syndrome, resins
เชื้ อ แบคที เรี ย บางชนิ ด อาจเป็ น สาเหตุ ข อง architectural
distortion ของล�ำไส้ได้ เช่น Salmonella type, Shigella spp., Aeromonas
2. Acute colitis pattern

ภาพแสดงตัวอย่างชิ้นเนื้อที่มีลักษณะทางพยาธิวิทยาเข้าได้กับ Acute colitis pattern

Acute colitis pattern อาจมีลักษณะทางพยาธิวิทยาหลาย
รูปแบบ ดังนี้
2.1 Focal Active Colitis (FAC) pattern
• ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาจะพบ single crypt abscess, single
focus of cryptitis, multiple discrete foci of cryptitis or abscesses,
neutrophilic crypt injury โดยไม่มีลักษณะ chronic injury และระดับ
การอักเสบในล�ำไส้ที่พบจะมีไม่มาก
• ทางคลินิก FAC pattern มีหลายสาเหตุ ได้แก่ acute selflimited colitis จากการติดเชื้อ ยา หรือสารเคมีที่ระคายเคือง, IBD
ในระยะแรกหรือในเด็ก, ischemic colitis, IBS, antibiotic-associated colitis
(Clostridium difficile colitis), NSAIDs หรือ bowel preparation artifact
2.2 Acute colitis pattern
• ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาจะพบ cryptitis (acute inflammation
in crypt epithelium), crypt abscesses (acute inflammation in crypt
lamina), erosions and ulcerations โดยไม่พบการอักเสบเรื้อรังร่วมด้วย
ผูป้ ว่ ย ulcerative colitis ทีม่ กี ารอักเสบรุนแรงอาจให้ลกั ษณะทางพยาธิวทิ ยา
แบบนี้ได้ ลักษณะการอักเสบใน acute colitis จะดูคล้าย FAC แต่มี
การกระจายและความรุนแรงสูงกว่า
• ทางคลินิก acute colitis pattern มีหลายสาเหตุ ได้แก่
การติดเชื้อ (Cytomegalovirus, Salmonella, Shigella, Campylobacter),
ยา (NSAIDs, sodium polystyrene sulfonate, sevelamer, ipilimumab), IBD

ภาพแสดงตัวอย่างชิ้นเนื้อที่มีลักษณะทางพยาธิวิทยาเข้าได้กับ Acute colitis pattern
จากการติดเชื้อ Cytomegalovirus

ภาพแสดงตัวอย่างชิ้นเนื้อที่มีลักษณะทางพยาธิวิทยาเข้าได้กับ Acute colitis pattern
จากการติดเชื้อ Shigella

ภาพแสดงตัวอย่างชิ้นเนื้อที่มีลักษณะทางพยาธิวิทยาเข้าได้กับ Acute colitis pattern
จากการติดเชื้อ Campylobacter

2.3 Acute Self-Limited Colitis (ASLC)
• ทางคลินกิ ผูป้ ว่ ยอาจมีอาการท้องเสียทีเ่ ป็นมานานน้อยกว่า
4 สัปดาห์ ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการติดเชื้อ เช่น Campylobacter,
Salmonella, Shigella, Yersinia
• ลักษณะทางพยาธิวิทยาจะพบ mark edema บริเวณ 2/3
ด้านบนผิวล�ำไส้, superficial mucosal ulcers, thin surface exudates
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containing neutrophil, cryptitis, crypt abscesses, variable mucin
depletion, อาจมี lamina propria inflammation ร่วมด้วยในบางระยะ
ของโรค แต่ต้องไม่มีลักษณะการอักเสบเรื้อรัง, crypt distortion หรือ
basal plasmacytosis  

• ลั ก ษณะทางพยาธิ วิ ท ยาจะพบ acute colitis with
pseudomembranous formation, ballooned and exploding crypts
with volcanic exudate (superficial fibroinflammatory exudate) ในราย
ที่เป็นรุนแรงอาจพบ full thickness mucosal necrosis ได้
• ทางคลินิก สาเหตุของ pseudomembranous pattern เช่น
ischemia, Clostridium difficile colitis, การติดเชื้ออื่น (Salmonella,
Shigella, Enterohemorrhagic Escherichia coli), hemolytic uremic
syndrome, heavy metal toxicity, chemotherapy-induced, neutropenia
enterocolitis, colitis complicating obstruction, amebiasis
2.5 Ischemic colitis pattern

ตารางแสดงความแตกต่างระหว่าง Acute Self-Limited Colitis (ASLC) และ IBD

2.4 Pseudomembranous pattern

ภาพแสดงตัวอย่างชิ้นเนื้อที่มีลักษณะทางพยาธิวิทยาเข้าได้กับ Ischemic colitis pattern

• ลักษณะทางพยาธิวทิ ยาจะพบ  surface injury, loss of mucin,
lamina propria hemorrhage and hyalinization, withered crypts and
atrophic microcytes, lamina propria collapse
• ความแตกต่างทางพยาธิวิทยาระหว่าง ischemic colitis และ
pseudomembranous colitis คือ ischemic colitis มักพบ neutrophil
infiltration ในชั้น lamina propria หรืออาจพบ hemosiderin-laden
macrophage ร่วมด้วย ในขณะที่ pseudomembranous จะไม่พบลักษณะ
ดังกล่าว
• ความแตกต่างระหว่าง ischemic colitis และ C. difficile colitis
คือ ischemic จะพบ chronic mucosal change และ hemosiderin-laden
macrophages ในชั้น lamina propria และ lamina propria fibrosis
ในขณะที่ C. difficile colitis จะพบ crypt abscesses
• ทางคลินิก สาเหตุของ ischemic colitis pattern ได้แก่
intestinal ischemia, การติดเชือ้ (E. coli, C. difficile), ยา (NSAIDs, sodium
polystyrene sulfonate, sevelamer, ipilimumab), radiation injury

ภาพแสดงตัวอย่างชิ้นเนื้อที่มีลักษณะทางพยาธิวิทยา
เข้าได้กับ Pseudomembranous pattern
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2.6 Lymphocytic pattern

• โดยปกติล�ำไส้ใหญ่บริเวณ cecum จะมี eosinophils ได้
10-70/HPF และใน rectum จะมี eosinophils ได้ 1-30/HPF
• ลักษณะทางพยาธิวิทยาจะพบ intraepithelial eosinophils
เพิม่ ขึน้ , eosinophil crypt abscesses, extensive degranulation, epithelial
regeneration changes, minimal active and chronic inflammation
• ทางคลินิก สาเหตุของ eosinophilic pattern มีหลายอย่าง
ได้แก่ idiopathic eosinophilic colitis, IBD, allergy, ยา (aspirin, diclofenac,
enalapril, rifampicin), การติดเชื้อ, พยาธิ, collagen vascular disorder
and vasculitis
2.8 Granulomatous pattern

ภาพแสดงตัวอย่างชิ้นเนื้อที่มีลักษณะทางพยาธิวิทยาเข้าได้กับ Lymphocytic pattern

• ลักษณะทางพยาธิวิทยาจะพบ normal crypt architecture
ร่วมกับมี surface intraepithelial lymphocytes (IELs) เพิ่มขึ้นมากกว่า
15-20 IELs ต่อ 100 surface epithelial cells (ปกติไม่เกิน 5-10 IELs/
100 surface epithelial cells)
• ทางคลินกิ สาเหตุของ lymphocytic pattern เช่น microscopic
colitis ซึ่งแบ่งย่อยได้เป็น 2 subtypes คือ
2.6.1 Classical lymphocytic pattern แบ่งเป็น collagenous
colitis ซึง่ มีลกั ษณะทางพยาธิวทิ ยาดังนี้ thickened subepithelial collagen
band > 7 micrometer ร่วมกับมี chronic inflammation, increase IELs
ในขณะที่ crypt architecture ปกติ และ lymphocytic colitis ซึ่งมีลักษณะ
ทางพยาธิวิทยาดังนี้ diffuse increase intraepithelial T-lymphocytes
> 20 IELs/100 epithelial cells ร่วมกับมี chronic inflammation และมี
crypt architecture ปกติ
2.6.2 Non-classical lymphocytic pattern ซึง่ มีลกั ษณะทาง
พยาธิวิทยาดังนี้ microscopic colitis with giant cells, granulomatous
microscopic colitis
สาเหตุเกิดจากยาบางชนิด เช่น NSAIDs, cimetidine,
ranitidine, lansoprazole, carbamazepine และการติดเชื้อไวรัส
2.7 Idiopathic eosinophilic pattern

ภาพแสดงตัวอย่างชิ้นเนื้อที่มีลักษณะทางพยาธิวิทยา
เข้าได้กับ Idiopathic eosinophilic colitis

ภาพแสดงตัวอย่างชิ้นเนื้อที่มีลักษณะทางพยาธิวิทยาเข้าได้กับ Granulomatous pattern

• สาเหตุของ granulomatous pattern เช่น mucin granuloma,
การติดเชือ้ (Yersinia, M. tuberculosis, fungus, chlamydia), sarcoidosis,
Crohn’s disease, diverticulosis
ส่วนยาท�ำให้เกิดพยาธิสภาพในล�ำไส้ได้หลายรูปแบบ ได้แก่
o Erosion and ulcer: NSAIDs, KCl
o Stricture: KCl, pancreatic enzyme
o Microscopic colitis: PPIs, ranitidine, penicillin V, NSAIDs
o Pseudomembranous colitis: antibiotics, PPIs
o Neutropenic enterocolitis: cisplatin, vincristine, adriamycin,
5-FU
o Melanosis coli: laxative

TH/TAK/2020-00038

