Interesting Case (Granulomatous cheilitis)

A 10 years old girl with lip swelling

เด็กหญิงไทย อายุ 10 ปี
อาการสาคัญ: ริมฝี ปากล่างบวมมา 1 เดือน
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ประวัตปิ ั จจุบัน: ผู้ป่วยมีริมฝี ปากล่างบวมมา 1 เดือน และมีเหงือกบวมเป็ น ๆ หาย ๆ ร่วมด้ วย ไม่มีเลือดออก
ไม่มีแผล ไม่เจ็บ ไม่มีไข้ รับประทานอาหารได้ ปกติ ไม่มีเบื่ออาหารน ้าหนักลด ขับถ่ายปกติ ไม่มีผื่น ไม่มีปวดข้ อ
ไม่มีแผลบริเวณอวัยวะเพศ ไม่มีประวัติการใช้ เครื่ องสาอางบริเวณริมฝี ปาก ริมฝี ปากล่างบวมตลอดไม่เคยยุบ
ทา lip biopsy พบ non-caseating granuloma with multinucleated giant cell (รูปที่ 1) ย้ อม AFB, PAS,
GMS ไม่พบ organism วินิจฉัยแยกโรคระหว่าง cheilitis granulomatosa และ sarcoidosis ได้ รับการรักษา
โดย intra-lesional steroid อาการดีขึ ้นประมาณ 1 เดือน แต่ริมฝี ปากบนเริ่มบวมตามมา มีผื่นขึ ้นบริเวณหน้ า
และมีแผลที่ปีกจมูก (รูปที่ 2) มีตาแดง และมีแผลที่หวั ตา เคืองตา แสบตาเวลาแสงจ้ าเป็ น ๆ หาย ๆ น ้าหนัก
ลดลง 2 กิโลกรัม ในช่วง 3 เดือน ไม่อาเจียน ไม่มีถ่ายเหลว ไม่ปวดท้ อง เบื่ออาหาร จึงปรึกษาแพทย์ระบบ
ทางเดินอาหาร
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ประวัตอิ ดีต: เคยมี recurrent sinusitis รักษาที่รพ.เอกชน ไม่เคยมีอาการเช่นนี ้มาก่อน ไม่มีคนในครอบครัวมี
อาการเหมือนผู้ป่วย ไม่มีประวัติแพ้ ยาหรื อแพ้ อาหาร

รุปที่ 1: Epithelioid granuloma (non-caseating)

รุปที่ 2

Physical examination
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Vital signs: T 36.5๐C, HR 85/min, RR 20/min, BP 90/60 mmHg
BW 25 kg (P10), height 135 cm (P25), no pallor, no jaundice
HEENT: dry mouth with lower lip ulceration, swelling of upper lip with subcutaneous nodule sized
0.5 cm, Rt. nostril ulceration, circumoral erythematous plaque with pustule
Lymph node: not palpable
Heart and lungs: unremarkable
Abdomen: no hepatosplenomegaly
Extremities: no rash, no joint swelling

Pertinent findings
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- lip swelling: cheilitis granulomatosa or sarcoidosis
- weight loss
- history of recurrent sinusitis
- recurrent rash at nostrils and conjunctivitis

Differential diagnosis
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- Crohn’s disease
- Granulomatous polyangiitis
- Sarcoidosis
- Zinc deficiency
- Behcet’s disease
- Systemic lupus erythematosus

Investigations
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CBC: Hct 37%, Hb 12.2 g/dL, MCV 88 fL, WBC 8,990/cu mm (N 82, L 37, E 1%)
Platelets 307,000/cu mm
CRP 2.3 mg/L, ESR 11 mm/h
Stool exam: no WBC, no RBC, no parasite, negative for stool occult blood
Stool calprotectin: 472 mcg/g stool
Serum complements: C3 1.12, C4 0.359 mg/dL
Liver function test: ALP 149, AST 22, ALT 12 U/L; TP 6.3, albumin 4.1 g/dL,
TB 0.4, DB 0.16 mg/dL
IBD profile: negative
ANA: positive homogeneous titer ≥1280
positive granular titer ≥ 1280
ANCA: borderline positive C-ANCA
Eye exam: blephalitis (r/o allergy), no uveitis, no retinal vasculitis, clear lens
Chest x-ray: unremarkable
Film paranasal sinus: unremarkable

Further investigations
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consult ENT: nasal biopsy and fiber-optic bronchoscopy (FOB)
Nasal cavity: atrophy of left septal mucosa, crust at both nasal vestibules
FOB: hyperemia at subglottic and trachea

Histology of nasal septum
Nasal septum: unremarkable
Rt. nasal vestibule: irregular acanthosis of squamous mucosa with chronic inflammation

Endoscopic finding

รูปที่ 3 duodenal ulcers
รูปที่ duodenal ulcer
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รูปที่ 5 aphthous ulcers at terminal ileum
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รูปที่ 4 large perianal skin tag

as

ulcersululcer

tro

.o
rg

Esophagoduodenoscopy: multiple duodenal ulcers with irregular mucosa (รูปที่ 3)
Colonoscopy: large skin tag at perianal area (รูปที่ 4), blunting villi with multiple small aphthous
ulcers at terminal ileum (รูปที่ 5) and multiple small aphthous ulcers along colon (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 aphthous ulcers along colon

Histology:

Discussion

รูปที่ 8 multinucleated giant cell
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รูปที่ 7 focal granuloma
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Duodenum: chronic duodenitis with no activity, chronic gastritis with mild activity (PMN cryptitis),
no Helicobacter pylori
Terminal ilium: blunting villi with PMN cryptitis
Cecum to rectum: chronic inflammation with mild to moderate activity and focal granuloma in
descending/sigmoid (รูปที่7, 8), negative AFB stain
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ผู้ป่วยมีริมฝี ปากล่างบวมมา 1 เดือน มีอาการเหงือกบวมเป็ น ๆหาย ๆ โดยไม่เจ็บและไม่คนั ริมฝี ปาก
ปฏิเสธอาการปวดท้ องและถ่ายเหลว รับประทานอาหารได้ ปกติ ไม่มีประวัติใช้ เครื่ องสาอางบริเวณริมฝี ปาก
ผล lip biopsy พบ non-caseating granuloma with multinucleated giant cell ย้ อม AFB, PAS, GMS ไม่
พบ organism รักษาด้ วย intra-lesional steroid แต่อาการไม่ดีขึ ้นและมีริมฝี ปากบนบวมตามมา มีผื่นขึ ้น
บริเวณหน้ า มีแผลที่ปีกจมูก ตาแดง เคืองตา แสบตาเวลาแสงจ้ าเป็ น ๆ หาย ๆ ปฏิเสธแผลบริเวณอวัยวะเพศ
มีน ้าหนักลด 2 กิโลกรัมในช่วง 3 เดือน ไม่มีอาการอาเจียน ปวดท้ องหรือถ่ายเหลว ผู้ป่วยมีประวัตอิ ดีตเป็ น
recurrent sinusitis ไม่มีประวัติเจ็บป่ วยอื่น จากการตรวจร่างกาย พบ no injected conjunctiva, dry mouth
with lower lip ulceration and swelling of upper lip with subcutaneous nodule sized 0.5 cm, Rt.
nostril ulceration, circumoral erythematous plaque with pustule ในเบื ้องต้ นคิดถึง Crohn’s disease
มากที่สดุ เนื่องจากผล biopsy ริมฝี ปาก พบ non-caseating granuloma ร่วมกับมี stool calprotectin สูง
(>50 mcg/g of stool) แม้ วา่ ผู้ป่วยจะยังไม่มีอาการทางระบบทางเดินอาหารร่วมด้ วย แต่จากผลการส่อง
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กล้ องทางเดินอาหารพบแผลที่ลาไส้ เล็กส่วนต้ น ติ่งเนื ้อรอบรูทวาร แผลที่ลาไล้ เล็กส่วนปลายและตลอดลาไส้
ใหญ่ ผลชิ ้นเนื ้อเข้ าได้ กบั Crohn’s disease คือพบ moderate activity of chronic inflammation with focal
granuloma อย่างไรก็ตามเนื่องจากผู้ป่วยมีประวัติ recurrent sinusitis และมีผื่น แผล บริเวณจมูก มีอาการ
แสบตา เวลาโดนแสง ทาให้ นกึ ถึง granulomatous polyangiitis, sarcoidosis, systemic lupus
erythematosus ร่วมด้ วย แต่ผล biopsy of nasal septum และผลทางห้ องปฏิบตั ิการไม่เข้ ากับโรคดังกล่าว
Diagnosis: Crohn’s disease

Treatment: prednisolone (2mg/kg/day) and azathioprine (1 mg/kg/day)

Progression:
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หลังเริ่มยาประมาณ 1 เดือน ริมฝี ปากและผื่นค่อยๆ ยุบลงจนหาย ได้ ติดตามส่องกล้ องทางเดินอาหารอีก 4
เดือนถัดมา พบว่าแผลในลาไล้ เล็กและลาไล้ ใหญ่หาย และผลชิ ้นเนื ้อไม่พบ granuloma ผู้ป่วยมีน ้าหนักและ
ส่วนสูงขึ ้นมาตามเกณฑ์
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Granulomatous cheilitis with Crohn’s disease
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Granulomatous cheilitis คือ ภาวะที่มีอาการบวมที่ริมฝี ปาก และมีผลทางพยาธิวิทยาที่พบ noncaseating granulomatous inflammation ได้ รับการนิยามครัง้ แรกโดย Miescher ในปี 1945 ทังนี
้ ้อาจพบ
granulomatous cheilitis อย่างเดียวหรื อเป็ นอาการแสดงของโรคอื่นๆได้ 1,2

Orofacial granulomatosis (OFG) คือ ภาวะที่มีอาการบวมที่ริมฝี ปากและ/หรื อ มีอาการบวมบริเวณ
กระพุ้งแก้ ม เหงือก floor of mouth ได้ รับการนิยามครัง้ แรกโดย Wiesenfield ในปี 1985 ผลพยาธิวิทยามี
ยังไม่เข้ ากับโรคอื่นๆ3
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ลักษณะเช่นเดียวกับ granulomatous cheilitis บางการศึกษาใช้ เป็ นคาที่แทนกันได้ โดย OFG จะเป็ นอาการที่
จากการทบทวนวรรณกรรม ยังไม่ทราบความชุกของ OFG ในเด็ก ทังนี
้ ้เนื่องจาก OFG ยังไม่เป็ นที่ร้ ูจกั

โดยแพทย์ สาเหตุของ OFG ยังไม่มีข้อสรุปที่แน่ชดั แต่มีการตังหลายสมมติ
้
ฐานว่า อาจมีสาเหตุจาก พันธุกรรม
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การติดเชื ้อ ภูมิแพ้ และการตอบสนองต่อระบบภูมิค้ มุ กันที่ผิดปกติไปของร่างกาย4 ภาวะที่อาจพบ OFG แสดง

สาหรับภาวะ OFG และ Crohn’s disease ได้ มีการตัง้ 3 สมมติฐานที่เป็ นสาเหตุที่พบร่วมกันคือ5
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1. Non-caseating epithelioid granulomas
2. Concurrent intestinal Crohn’s disease seen in 20-50% adult patients with Crohn’s disease
3. OFG and Crohn’s disease have a similar course
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มีการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง OFG และ Crohn’s disease ในเด็ก รูปแบบการศึกษา systematic
review โดยรวบรวม 18 case series และ 35 case reports (มีผ้ ปู ่ วยเด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี จานวน 173 คนที่
ได้ รับการวินิจฉัยว่าเป็ น OFG) มาวิเคราะห์อาการแสดง ขันตอนการวิ
้
นิจฉัย และระยะเวลาก่อนที่จะได้ รับการ
วินิจฉัยว่าเป็ น Crohn’s disease ผลการศึกษาพบว่า เด็กส่วนใหญ่เป็ นผู้ป่วยเพศชาย 69% มาด้ วยอาการ
แสดงของ OFG ที่พบบ่อยที่สดุ คือ ริมฝี ปากบวม 93% โดยมักพบ perianal disease และประวัตคิ รอบครัวที่มี
Inflammatory bowel disease ร่วมด้ วยในผู้ป่วย OFG ทังนี
้ ้พบว่า กว่าที่ผ้ ปู ่ วย OFG จะได้ รับการวินิจฉัย
Crohn’s disease ใช้ ระยะเวลาเฉลี่ย 13 เดือน กล่าวคือ ผู้ป่วยมีอาการแสดง เป็ น OFG อย่างเดียวและยังไม่มี
อาการทางระบบทางเดินอาหาร ทาให้ การวินิจฉัย Crohn’s disease ล่าช้ าไป ดังนันบาง
้
literature review จึง
แนะนาให้ สอ่ งกล้ องทางเดินอาหารผู้ป่วยทุกรายแม้ วา่ จะไม่มีอาการทางระบบทางเดินอาหาร6
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การรักษาพบว่า เมื่อรักษา Crohn’s disease อาการ OFG จะหายไปในผู้ป่วยส่วนใหญ่ แม้ วา่ บางราย
อาจต้ องใช้ local treatment ร่วมด้ วย เช่น topical tacrolimus หรื อ intra-lesional injection of steroid 7แต่
อย่างไรก็ตาม การที่มี OFG กลับมาใหม่หลังเริ่มรักษา Crohn’s disease ไม่ได้ เป็ นอาการแสดงว่าโรคกลับมา
กาเริบอีกครัง้ ต้ องใช้ การส่องกล้ อง ผลชิ ้นเนื ้อ และผลทางห้ องปฏิบตั ิการมาร่วมประเมิน8
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