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บทคัดยอ
โรคหลอดเลือดแดงอักเสบทากายาสุ
เปนโรคที่เกิดการอักเสบแบบ granulomatous ตอหลอดเลือดแดง
ขนาดใหญและขนาดกลาง พบไดในประเทศญี่ปุน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชื่อวาเปนโรคที่เกี่ยวกับ
ภูมิคุมกัน พบในเพศหญิงมากกวาเพศชาย การศึกษานี้เปนรายงานการตรวจศพ 1 ราย ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากโรค
หลอดเลือดแดงอักเสบทากายาสุ และการทบทวนขอมูลเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดแดงอักเสบทากายาสุ

บทนํา

โรคหลอดเลือดแดงอักเสบทากายาสุ(Takayasu arteritis) เปนโรคที่พบอุบัติการณได
ทั่วโลก แตพบไดบอยในประเทศญี่ปุน เกาหลี จีน อินเดีย และประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
Takayasu arteritis เกิด จากการอักเสบเรื้อรังของหลอดเลือดแดงเอออรตา(aorta) และแขนง
หลอดเลือดของเอออรตา เชน หลอดเลือดแดงพุลโมนารีย (pulmonary artery) หลอดเลือดแดงเลี้ยง
หัวใจ(coronary artery) และหลอดเลือดแดงเลี้ยงไต(renal artery) ผลของการอักเสบกอใหเกิดการ
ขาดเลือดของอวัยวะตางๆ เชน สมอง ไต และหัวใจ
รายงานการตรวจศพ
ประวัติ
ไมมีประวัติความเจ็บปวย หรือโรคประจําตัวอื่น
ผลการตรวจศพ อวัยวะภายในมีการคั่งเลือดและบวม
ผนังหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจหนาตัวกวาปกติทุกแขนง โดยมีการตีบตันอยาง
สมบูรณจากลิ่มเลือด(thrombosis) ที่แขนงซายออมขาง(left circumflex branch) แขนงอื่นตีบลง
รอยละ 60 ถึง 70
* อาจารย ภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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ผนังกั้นหัวใจหองลางปรากฏการตายเปนพังผืด
ปรากฏการตายที่ใหมกวาบริเวณผนังหัวใจหองลางซาย
หองหัวใจหองลางซายขยายตัวมากกวาปกติ
รูปที่ 1 สมองคั่งเลือดและบวมน้ํา

รูปที่ 2 หองหัวใจหองลางซายขยายตัว

รูปที่ 3 ผนังหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจหนา

รูปที่ 4 ลิ่มเลือดอุดในหลอดเลือดหัวใจ

รูปที่ 5 การตายของกลามเนื้อหัวใจ

รูปที่ 6 ไตคั่งเลือดมาก
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การตรวจชิ้นเนื้อจุลพยาธิวิทยา
รูปที่ 7 ผนังหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจหนา

รูปที่ 8 ลิ่มเลือดในหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ

รูปที่ 9 การอักเสบเรื้อรังในผนังหลอดเลือด

รูปที่ 10 ลักษณะเซลลอักเสบ

รูปที่ 11 กลามเนื้อหัวใจตายเกาและใหม

รูปที่ 12 ปอดบวมน้ําคั่งเลือด และมีเลือดออก
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ตรวจพบระดับเอทานอลในเลือด 188.64 mg%
สาเหตุการตาย กลามเนื้อหัวใจตายเนื่องจากหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจตีบตัน เนื่องจากโรคผนัง
หลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอักเสบเรื้อรัง
การตรวจทางหองปฏิบัติการ

สรุป และการทบทวน โรค Takayasu arteritis
โรค Takayasu arteritis มีรายงานครั้งแรกจากจักษุแพทยชาวญี่ปุน Dr.Mikito Takayasu ใน
ป ค.ศ.1908 โดยรายงานความผิดปกติในการเชื่อมตอของหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดําที่จอ
ประสาทตา(peculiar wreath like arteriovenous anastomosis of the retina) โดยเชื่อวาเกิดจากภาวะ
advanced chronic ischemic retinopathy และตอมาในป ค.ศ.1952 มีการเรียกพยาธิสภาพดังกลาววา
โรค Takayasu’s disease
ตอมาพบวาผูปวยโรคนี้มักมีอาการชีพจรบริเวณขอมือเบา หรือกระทั่งไมมีชีพจร บริเวณ
ขอมือ(absence of radial pulse) มีความดันโลหิตสูง ภาวะสมองขาดเลือดซึ่งจะมีอาการ ปวดหัว
เวียนศีรษะ เปนลม มีความผิดปกติของสายตา
Oota เปนคนแรกที่รายงานการตรวจศพผูปวยจากโรค Takayasu arteritis ซึ่งตรวจพบพยาธิ
สภาพที่หลอดเลือดแดง จากนั้นมีการศึกษาโรคนี้อยางกวางขวาง จนไดขอสรุปวา โรค Takayasu
arteritis เปนโรคที่เกิดการอักเสบเรื้อรังของหลอดเลือดแดงเอออรตา และแขนงหลอดเลือดจาก
เอออรตา จึงมีการเปลี่ยนชื่อเรียกโรคนี้เปน Takayasu arteritis
รูปที่ 13 Dr.Mikito Takayasu (1860 – 1938)

รายงานอนุกรมการตรวจศพพบวาโรคนี้ เกิดในเพศชาย : เพศหญิง 1 : 4.5 การเสียชีวิต
พบไดตั้งแตอายุ 2 – 60 ป โดยชวงอายุที่มีการเสียชีวิตมากที่สุดอยูระหวาง 20 – 40 ป หลอดเลือดที่
มีพยาธิสภาพมากไดแก Ascending aorta, aortic arch, thoracic aorta อยางไรก็ตามพบวาตําแหนงที่
เกิดพยาธิสภาพของผูปวยในแตละประเทศมีความแตกตางกัน เชน ในประเทศไทยพบพยาธิสภาพ
บริเวณหลอดเลือดแดงเอออรตาในชองทองมากกวาในตางประเทศ
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ภาพถายรังสีของผูปวยโรค
Takayasu arteritis ตรวจพบ irregular contour, stenosis,
occlusion, dilatation, aneurysm ของหลอดเลือดแดงเอออรตาและแขนง
พยาธิสภาพในหลอดเลือดนั้นมักพบวามีลักษณะกระโดดขาม(skip lesion) กลาวคือพยาธิ
สภาพในหลอดเลือดที่พบจะไมตอเนื่องตลอด จะมีบริเวณหลอดเลือดที่ดีไมมีพยาธิสภาพคั่นอยู
พยาธิสภาพที่พบนั้นมีทั้ง รูหลอดเลือดตีบลง (luminal narrowing) หลอดเลือดขยายตัว(dilatation)
เกิดหลอดเลือดโปงพอง(aneurysm) เกิดการหนาตัวรอบหลอดเลือดและในหลอดเลือด(perivascular
and intimal fibrous thickening) ผนังชั้นในหลอดเลือดเกิดรอยยับยน (intimal wrinkling) และการ
แยกตัวในชั้นหลอดเลือด(dissecting aneurysm)
Nasu แบงการเปลี่ยนแปลงทางจุลพยาธิวิทยาของโรค Takayasu arteritis เปน 3 ประเภท
1. Granulomatous inflammation
2. Diffuse productive inflammation
3. Fibrotic type
การอักเสบขั้นตนมักเริ่มจากบริเวณ outer area of the media ของผนังหลอดเลือด
(mononuclear infiltration) และขยายตัวออกไปบริเวณ adventitia และ vasa vasorum(เห็นเปน
perivascular cuffing) ในกรณีรุนแรงจึงมีพยาธิสภาพถึงชั้น intima จากนั้นจะเกิดพยาธิสภาพการ
อักเสบแบบ granulomatous, replete with giant cells and patchy necrosis of media
ผลจากการอักเสบของหลอดเลือด ทําใหมีเลือดไปเลี้ยงในอวัยวะตางๆลดลง ทําใหตรวจ
พบการขาดเลือดของสมอง ปอดบวมน้ําคั่งเลือด กลามเนื้อหัวใจโต เกิดภาวะหลอดเลือดแข็ง
(atherosclerosis) เลือดไปเลี้ยงปลายมือปลายนิ้วปลายขาลดลง เลือดไปเลี้ยงที่ไตลดลง เกิดความ
ดันโลหิตสูง และผูปวย Takayasu arteritis มักตรวจพบโรคที่เกิดการอักเสบจากภูมิคุมกันตางๆ เชน
rheumatoid arthritis, glomerulonephritis
การเปลี่ยนแปลงกับนัยนตาทําใหเกิด การมองเห็นผิดปกติ (visual defect) เลือดออกในจอ
มานตา และในรายรุนแรงอาจทําใหเกิดภาวะตาบอด
สาเหตุของการอักเสบที่แทจริงยังไมทราบ แตในปจจุบันเชื่อวาวาเกิดจากกลไกทางอิมมูน
โดยตรวจพบ antiaortic antibody และมีความเกี่ยวของกับ HLA haplotype A24, Bw52, Dw12,
DR2
สาเหตุการตายในผูปวยโรค Takayasu arteritis สวนใหญเกิดจาก congestive heart failure,
myocardial infarction, chronic renal failure และ ruptured aortic aneurysm
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