Henoch-Schönlein purpura (IgA vasculitis)
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Henoch-Schönlein purpura (HSP) หรือ IgA vasculitis (IgAV) คือโรคหลอดเลือดขนาดเล็กอักเสบ
สามารถพบได้ทกุ ช่วงอายุโดยเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีอายุนอ้ ยกว่า 10 ปี อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1.5:11-4
อุบตั ิการณ์ประมาณ 3-27 คนต่อประชากรเด็ก 100,000 คน3
พยาธิกาเนิด
ในผูป้ ่ วย HSP จะมีความผิดปกติของ IgA1 glycosylation มีผลให้มีการเพิ่มขึน้ ของ galactose
deficient IgA1 ทาให้มีการกระตุน้ immune complex โดยมี IgA ไปสะสม ส่งผลให้เกิดการอักเสบตามมา
การติดเชือ้ โดยเฉพาะการติดเชือ้ ทางเดินหายใจเป็ นปัจจัยกระตุน้ ทาให้โรคกาเริบได้3
อาการและอาการแสดง
- ระบบผิวหนัง พบในผูป้ ่ วยร้อยละ 951,3 มักพบเป็ น palpable purpura โดยที่ไม่ได้มีสาเหตุจากภาวะ
thrombocytopenia และ coagulopathy ผื่นมักพบบริเวณขา ก้น อย่างไรก็ตามอาจพบผื่นบริเวณใบหู
หรือแขนได้ ลักษณะของผื่นที่แตกต่างกันออกไป เช่น petechiae, ecchymosis, hemorrhagic blebs
เป็ นต้น ผูป้ ่ วยบางรายสามารถมีผ่นื กระจายได้ท่วั ตัวและมีความรุนแรง
- ระบบข้อ กล้ามเนือ้ และกระดูก พบในผูป้ ่ วยร้อยละ 70-90 1,3 ได้แก่ ปวดตามข้อ (arthralgia) และข้อ
อักเสบ (arthritis) โดยเฉพาะข้อเข่าและข้อเท้า เนื่องจากบริเวณที่มีอาการปวดมักเป็ นบริเวณเดียวกัน
กับผื่นหรือเยื่อบุผิวที่บวมทาให้ในบางครัง้ ไม่สามารถแยกได้ชดั เจนระหว่างข้ออักเสบและอาการปวด
ตึงบริเวณผิวหนัง อย่างไรก็ตามในผูป้ ่ วยโรคนีแ้ ม้จะมีขอ้ อักเสบแต่จะไม่พบการทาลายของข้อ
- ระบบทางเดินอาหาร พบในผูป้ ่ วยร้อยละ 72 1,3 โดยมักมีอาการปวดลักษณะ colicky pain และ
สัมพันธ์กบั มือ้ อาหาร (postpandial pain)2 อาจพบเลือดออกในทางเดินอาหาร รวมไปถึงภาวะลาไส้
กลืนกัน (intussusception) ซึ่งเป็ นผลจากการอักเสบของหลอดเลือดในระบบทางเดินอาหารได้
- ระบบไต พบไตอักเสบได้ถึงร้อยละ 40-50 ของผูป้ ่ วย1,3 ประกอบด้วย hematuria, proteinuria และ
อาจรุนแรงจนทาให้เกิดภาวะ renal insufficiency หรือ rapidly progressive glomerulonephritis ได้

- อาการระบบอื่นๆ เช่น อัณฑะอักเสบ (orchitis) pulmonary hemorrhage ชัก อ่อนแรง หรือภาวะ
เลือดออกในสมอง
การวินิจฉัยและการวินิจฉัยแยกโรค
การวินิจฉัยโรคใช้ลกั ษณะทางคลินิกของผูป้ ่ วย อาจอ้างอิงจากเกณฑ์การจาแนกโรคดังตารางที่ 1 โดย
ให้การวินิจฉัยแยกโรคกับ acute hemorrhagic edema, hypersensitivity vasculits, systemic lupus
erythematosus (SLE) เป็ นต้น
ตารางที่ 1 เกณฑ์ของ European League Against Rheumatism, Pediatric Rheumatology
International Trial Organization and Pediatric European Society(EULAR/PRINTO/PRES) ในการ
วินิจฉัยจาแนกโรค Henoch-Schönlein purpura5
เกณฑ์การวินิ

คาจากัดความ

ฉัย
รอยโรคที่ผิวหนัง
(เกณฑ์บงั คับ)

ผื่นนูนคลาได้สีม่วงแดง(palpable purpura)และอยู่รวมกันเป็ น
กลุม่ หรือจุดเลือดออก (petechiae) กระจายบริเวณขา โดยไม่สมั พันธ์กบั
ภาวะเกล็ดเลือดต่า

ร่วมกับเกณฑ์การวินิจฉัย 1 ใน 4 ข้อดังต่อไปนี:้
อาการปวดท้อง
การตรวจทาง
พยาธิวิทยา
อาการปวดข้อ
หรือข้ออักเสบเฉียบพลัน

ปวดท้องทั่วๆอย่างเฉียบพลันแบบ colicky pain รวมถึงภาวะลาไส้
กลืนกัน (intussusception) และเลือดออกในทางเดินอาหาร
พบลักษณะ leukocytoclastic vasculitis ที่มีการติดของ IgA เด่น
หรือ proliferative glomerulonephritis ที่มีการติดของ IgA เด่น
ข้ออักเสบ(arthritis): ข้อบวม หรืออาการปวดข้อร่วมกับช่วงการ
เคลื่อนไหวของข้อติดขัด
อาการปวดข้อ (arthralgia): การปวดบริเวณข้อ ที่ไม่พบข้อบวม
หรือช่วงการเคลื่นไหวของข้อติดขัด

อาการทางไต

พบโปรตีนในปัสสาวะ(proteinuria) มากกว่า 0.3 กรัม/24 ชั่วโมง
หรือพบ urine albumin to creatinine ratio มากกว่า 30 มิลลิโมล/
มิลลิกรัม หรือมากกว่า 2+ ในแผ่นทดสอบสาเร็จรูป
พบปัสสาวะมีเลือดปน (hematuria) มากกว่า 5 เซลล์/high power
field(HPF) หรือพบ red cell cast

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ใช้ในการประกอบการวินิจฉัยแยกโรคเป็ นหลัก และประเมินความรุนแรงของโรค ในผูป้ ่ วยกลุม่ นี ้
platelet และ coagulation level ควรอยู่ในระดับปกติ ผูป้ ่ วยทุกรายควรพิจารณาส่ง urinalysis หากมีความ
ผิดปกติควรส่ง serum creatinine เพื่อประเมินภาวะไตอักเสบ ในบางการศึกษามีการตรวจระดับ IgA level
พบว่ามีระดับที่สงู ขึน้ แต่ไม่สมั พันธ์กบั ความรุนแรงและอาการของผูป้ ่ วย3 กรณีท่ไี ม่สามารถให้การวินิจฉัยได้
ชัดเจน การตรวจชิน้ เนือ้ สามารถบอกรายละเอียดและการแยกโรคได้ โดยในผูป้ ่ วย HSP การตรวจชิน้ เนือ้
ผิวหนังมักพบ leukocytoclastic vasculitis ร่วมกับ predominant IgA deposit 2 ในผูป้ ่ วยที่มี nephritis การ
ตรวจชิน้ เนือ้ ไตสามารถประเมินความรุนแรงของการอักเสบได้
การรักษา2
โดยทั่วไปโรคมักไม่รุนแรงและสามารถหายได้เอง ดังนัน้ จึงควรให้การรักษาตามอาการเป็ นหลัก1-3 ควร
แนะนาให้ผปู้ ่ วยหยุดพัก เลี่ยงการเดิน วิ่งหรือกิจกรรมที่จะทาให้มีการกระทบกระแทก เนื่องจากในระหว่างที่ยงั
มีการอักเสบของหลอดเลือดจะทาให้เกิดผื่นขึน้ ใหม่ได้ โดยทั่วไปผื่นและอาการบวมบริเวณเยื่อบุผิวมักจะดีขนึ ้
ภายใน 1-2 สัปดาห์ การใช้ยาแก้ปวดในกลุม่ NSAIDs เช่น ibuprofen, naproxen สามารถพิจารณาให้ในราย
ที่มีอาการปวดข้อหรือข้ออักเสบที่รุนแรง โดยพิจารณาให้ในระยะสัน้ ๆ2 สาหรับการใช้ยาสเตียรอยด์จะพิจารณา
ใช้ในผูป้ ่ วยที่มีอาการรุนแรง เช่น อาการปวดท้องที่รุนแรงหรือมีเลือดออกในทางเดินอาหาร ผื่นที่รุนแรง เช่น
hemorrhagic bullous, orchitis, ไตอักเสบรุนแรง หากเป็ นชนิดรับประทานพิจารณาให้ prednisolone 1-2
mg/kg/day หรือหากมีขอ้ จากัดในการรับประทานสามารถให้ methylprednisolone intravenous กรณี lifethreatening conditions เช่น cerebral vasculitis, pulmonary hemorrhage, rapidly progressive
glomerulonephritis พิจาณาให้ pulse methylprednisolone 10-30 mg/kg (maximum 1 g/day) เป็ น

ระยะเวลา 1-3 วัน อย่างไรก็ตามการรักษาด้วยสเตียรอยด์ไม่ได้ปอ้ งกันหรือเปลี่ยนแปลงการดาเนินโรค และไม่
สามารถป้องกันการเกิดไตอักเสบได้4 ดังนัน้ จึงควรใช้ยาชนิดนีเ้ ฉพาะในรายที่มีขอ้ บ่งชีช้ ดั เจน หากผูป้ ่ วยไม่
ตอบสนองต่อการรักษาหรือมีอาการของโรคที่รุนแรงโดยเฉพาะการอักเสบของไต ควรพิจารณาใช้ยากด
ภูมิคมุ้ กันอื่นร่วมด้วย เช่น azathioprine, cyclophosphamide, cyclosporin, mycophenolate mofetil,
Intravenous immunoglobulin (IVIG) หรือการทา plasmapheresis เป็ นต้น
การดาเนินโรคและการพยากรณ์โรค
โดยทั่วไปอาการมักหายได้ภายใน 4 สัปดาห์ ร้อยละ 25 ของผูป้ ่ วย HSP มีการกาเริบซา้ ได้ โดยพบว่า
ระยะเวลาที่มีการกลับเป็ นซา้ ได้ตงั้ แต่ 6 สัปดาห์ถึง 2 ปี หลังจากที่มีอาการในครัง้ แรก พบมากในช่วง 4-6 เดือน
แรก ดังนัน้ แพทย์ควรให้การติดตามการรักษาอย่างน้อย 6 เดือนโดยเฉพาะในการติดตามและเฝ้าระวังภาวะไต
อักเสบ ควรตรวจ urinalysis เดือนละครัง้ อย่างน้อย 6 เดือน ทัง้ นีพ้ บว่าการเกิดซา้ พบมากขึน้ ในผูป้ ่ วยที่มีอายุ
มากกว่า 8 ปี และในผูป้ ่ วยที่มีไตอักเสบ3 การพยากรณ์โรคในระยะยาวขึน้ อยู่กบั ความรุนแรงของไตอักเสบ พบ
ผูป้ ่ วยร้อยละ 1-2 เข้าสูภ่ าวะโรคไตเรือ้ รัง (chronic kidney disease)
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