Interhospital case conference
“ทารกอายุ 6 สัปดาห์ ถ่ ายอุจจาระเป็ นนา้ เรือ้ รัง”
(Congenital CMV with enterocolitis)
25 มีนาคม 2559
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ทารกเพศชายอายุ 6 สัปดาห์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
CC: ถ่ายอุจจาระเป็ นน ้าเรื อ้ รังนาน 5 สัปดาห์
PI: ผู้ป่วยกินนมมารดาตังแต่
้ แรกเกิด ถ่ายอุจจาระเป็ นเนื ้อเละสีเหลืองวันละ 5 ครัง้ จนอายุ 1 สัปดาห์ถ่าย
อุจจาระเป็ นน ้าปริมาณมากครัง้ ละประมาณ 1 ออนซ์ วันละ 8-10 ครัง้ ไม่มีมกู เลือด ผู้ป่วยพบแพทย์ใกล้
บ้ าน ตรวจอุจจาระผลปกติ รักษาโดยยาฆ่าเชื ้อและให้ มารดางดอาหารที่มีนมวัว อาการไม่ดีขึ ้น
10 วันก่อนมา รพ. ผู้ป่วยมีไข้ สงู และชัก ผู้ปกครองพาไปรักษา รพ.ใกล้ บ้าน ตรวจเลือดพบ Na 115
mmol/L, Cl 98 mmol/L, K 5.1 mmol/L, CO2 20 mmol/L ตรวจอุจจาระไม่พบเม็ดเลือดแดงและเม็ด
เลือดขาว, ผลเพาะเชื ้อจากอุจจาระ ไม่พบเชื ้อก่อโรคอุจจาระร่วง, ผลตรวจน ้าไขสันหลัง ปกติและไม่พบ
การติดเชื ้อในน ้าไขสันหลัง ผู้ป่วยได้ รับการรักษาอาการชักด้ วยยาปฏิชีวนะ cefotaxime ร่วมกับ
metronidazole และแก้ ไขภาวะโซเดียมตา่ ในเลือด อาการไข้ และภาวะชักดีขึ ้น แต่ผ้ ปู ่ วยยังคงถ่ายเป็ นน ้า
แพทย์รพ.ใกล้ บ้านลองให้ ผ้ ปู ่ วยงดอาหารทางปากแต่ยงั คงถ่ายเป็ นน ้าปริมาณมาก ไม่ดีขึ ้น จึงส่งต่อ
ผู้ป่วยมารักษาที่ รพ.สงขลานครินทร์ หลังจากรักษาในรพ.ใกล้ บ้านรวม 10 วัน
PH: ผู้ป่วยคลอดปกติ น ้าหนักแรกเกิด 3500 กรัม อยู่ รพ. 4 วันหลังคลอด กลับบ้ านพร้ อมมารดา
FH: ประวัติครอบครัวและอื่นๆ: บุตร 2/2, มารดามีประวัติฝากครรภ์ปกติ, ปฏิเสธโรคเรื อ้ รังในครอบครัว

น ้าหนัก 4 กก., ความยาว 52 ซม., สัญญาณชีพปกติ, Temperature 37.5 °c, No dehydration,
รู้ตวั ดี
HEENT:
รอบศีรษะ 39 ซม., กระหม่อมหน้ า 1.5 × 1 ซม.
Heart and Lung : ปกติ
Abdomen:
no hepatosplenomegaly, soft, no mass
Anus :
รอบก้ นแดงและมีแผล abrasion
Neurodevelopment: ขยับแขนขาเท่าๆกัน, อ้ อแอ้ , มองผ่านกึ่งกลางลาตัว, Brudzinski’s sign ปกติ
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การตรวจวินิจฉัยเบือ้ งต้ น
CBC:
Hb 10.4 g/dL, WBC 12,900 cells/mm3
(PMN 68%, Lymph 24%, Eo 1%, Mono 6%), Plts 216000 cell/mm3
Stool exam:
watery, WBC moderate, rbc few, pH 8 และผล stool culture - Neg
UA :
ปกติ
E’lyte ในเลือด : Na 140 mmol/L, K 4.8 mmol/L, Cl 105 mmol/L, CO2 24 mmol/L,
BUN 1.7 mg%, Cr 0.12 mg%
LFT:
TB 0.4 mg%, DB 0.2 mg%, AST 26 U/L, ALT 12 U/L, Alkaline phos 169 U/L,
Total protein 5.6 g/dL, Alb 3.3 g/dL
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การตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม
ระหว่างรักษาใน รพ.สงขลานครินทร์ ผู้ป่วยยังคงถ่ายอุจจาระเป็ นน ้าปริมาณมากแม้ งดอาหารทางปาก
วันละประมาณ 300-460 มล.ต่อวัน ทาให้ นกึ ถึงภาวะอุจจาระร่วงจากกลไก secretory diarrhea ผลส่งตรวจ
electrolyte ในอุจจาระเพื่อยืนยันภาวะ secretory diarrhea พบว่าปริมาณ electrolyte ในอุจจาระผู้ป่วยและค่า
osmotic gap เข้ าได้ กบั เกณฑ์การวินิจฉัย secretory diarrhea (ตารางที่ 1)
ESR : 21 mm/Hr
CPR < 0.6 mg%
ค่ า VMA ในปั สสาวะ : 38.7 mcg/mgCr
ผู้ป่วยได้ รับการรักษาโดยงดอาหารทางปาก, ให้ อาหารทางหลอดเลือด (TPN), ยาปฎิชีวนะ
metronidazole ร่วมกับ cefotaxime ยา octreotide เพื่อลด intestinal secretion, และให้ สารน ้าในรูป 5% D/N/3
ทางหลอดเลือดเพื่อชดเชยน ้าที่สญ
ู เสียทางอุจจาระ ผู้ป่วยได้ รับยา octreotide สูงถึง 10 µg/kg/day ปริมาณ
อุจจาระยังไม่ลดลง จึงตรวจเพิ่มเติมด้ วย GI endoscopy เพื่อหารอยโรคของลาไส้ ผลการตรวจ
upper GI endoscopy : หลอดอาหารจนถึงลาไส้ duodenumส่วนต้ นมีลกั ษณะปกติ
colonoscopy : เยื่อบุลาไส้ บวม, loss of normal vascular pattern, erythema with epithelial hemorrhage
กระจายตังแต่
้ rectum จนถึง caecum และพบ erosion ในบางบริเวณของ colon (รูปที่ 1)
ผลตรวจพยาธิวิทยา: inflammation ในเยื่อบุลาไส้ duodenum และ colon และพบ basophilic intrannuclear
inclusion body และ eosinophilic cytoplasmic inclusion ในเซลล์ endothelium เส้ นเลือดฝอยของเยื่อบุลาไส้
duodenum และ colon ผลย้ อม immunohistochemistry ของเชื ้อ CMV ได้ ผลบวก
(รูปที่ 2)

ผู้ป่วยได้ รับการส่งตรวจเพิ่มเติมเพื่อยืนยันการติดเชื ้อ CMV ได้ ผลดังนี ้:
1. CMV Ig M ในผู้ป่วยได้ ผลบวก
2. CMV Ig G ในมารดาได้ ผลบวก
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Congenital CMV infection with enteritis and colitis
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3. CMV viral load (Cobas Tagman) 9650 copies/ml; 3.98 log (copies/ml)
ผลตรวจตาไม่พบ chorioretinitis, ส่งตรวจ ultrasonography ของสมองพบ calcification กระจาย
อยู่ในเส้ นเลือดแดงที่ basal ganglia ทัง้ 2 ข้ าง ผู้ป่วยไม่มีโรคภูมิต้านทานบกพร่อง ผลตรวจหาเชื ้อ HIV ในเลือด
เป็ นผลลบ ระดับ immunoglobulin รวมทังค่
้ าเม็ดเลือดแดง lymphocyte CD3, CD4, CD8 และ CD19 อยู่ในเกณฑ์
ปกติ
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การดาเนินโรค
ผู้ป่วยได้ รับการรักษาด้ วยยา ganciclovir ทางหลอดเลือดในขนาด 6 มก./กก./ครัง้ วันละ 2 ครัง้ ร่วมกับการ
รักษาประคับประคอง สองสัปดาห์หลังรักษาปริ มาณอุจจาระลดลงเหลือ 130 มล./วัน สามารถหยุดอาหารทาง
หลอดเลือดและให้ นม pregestimil ปริ มาณปกติผ่านสาย NG tube น ้าหนักเพิ่มขึ ้นเป็ น 5.8 กก. เมื่อ 3 สัปดาห์
หลังรักษาด้ วยยา ganciclovir ผู้ป่วยถ่ายอุจจาระเป็ นเนื ้อเละวันละ 2 ครัง้ และ เปลี่ยนยา ganciclovir จากยาฉีด
เป็ นยากิน (valgancicovir) 16 มก./กก./ครัง้ วันละ 2 ครัง้ ผู้ป่วยกลับบ้ านได้ เมื่อสัปดาห์ที่ 4 หลังรักษา ได้ ติดตาม
ผู้ป่วยเมื่อสัปดาห์ ที่ 7 หลังรักษา (อายุ 5.5 เดือน) ผู้ป่วยยังคงสบายดี กินนมได้ ตามปกติ พัฒนาการดีสมวัย
น ้าหนัก 6.6 กก. ผลตรวจ CMV viral load มีคา่ ต่ากว่า 150 copies/ml; และต่ากว่า log 2.18 copies/ml ผลตรวจ
CT สมองยังคงพบลักษณะ mineralizing vasculopathy แต่มีปริ มาณเล็กน้ อยบริ เวณ basal ganglias ผู้รักษา
วางแผนให้ ยา valgancicovir ต่อเนื่องจนครบ 6 เดือนและนัดติดตามประเมินการได้ ยินต่อไป
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อภิปรายผู้ป่วย:
ผู้ป่วยรายนี ้มาพบแพทย์ด้วยปั ญหาถ่ายอุจจาระร่ วงเป็ นน ้าเรื อ้ รังนาน 5 สัปดาห์ สาเหตุโรคอุจจาระร่ วง
เรื อ้ รังในทารกอายุต่ากว่า 1 เดือนสามารถแยกเป็ น 2 กลุ่มตามกลไกการเกิดโรค คือ secretory diarrhea และ
osmotic diarrhea (ตารางที่ 2) secretory diarrhea หมายถึง อุจจาระร่วงที่เกิดจากความบกพร่องในกระบวนการ
ดูดซึมโซเดียมและคลอไรด์ของเยื่อบุลาไส้ เล็กหรื อเกิดจากการกระตุ้นเยื่อบุลาไส้ ทาให้ มีการหลัง่ คลอไรด์จากเซลล์
บริ เวณ crypt ของลาไส้ เล็ก ความผิดปกติดงั กล่าวทาให้ ปริ มาณโซเดียม, คลอไรด์และน ้าสะสมจานวนมากใน
โพรงลาไส้ 2 ผู้ป่วยที่ถ่ายอุจจาระร่วงแบบ secretory diarrhea จะยังถ่ายอุจจาระเป็ นน ้าปริ มาณมากแม้ งดอาหาร
ทางปาก ซึง่ แตกต่างจาก osmotic diarrhea ซึง่ ผู้ป่วยกลุม่ นี ้จะถ่ายอุจจาระน้ อยลงอย่างชัดเจนเมื่องดอาหารทาง
ปาก ผู้ป่วยรายนี ้ยังคงถ่ายอุจจาระเป็ นน ้าปริ มาณมากถึงวันละประมาณ 300 มล./วัน แม้ งดอาหารทางปาก บ่ง
บอกถึงลักษณะ secretory diarrhea และยืนยันภาวะดังกล่าวด้ วยผลตรวจ electrolyte ในอุจจาระ (ตารางที่ 1)
สาเหตุ secretory diarrhea ในผู้ป่วยควรอยู่ในกลุม่ โรค secretory diarrhea ดังแสดงในตารางที่ 2 โดยแต่ละโรค
มีความผิดปกติเฉพาะที่ช่วยในการวินิจฉัยโรค (ตารางที่ 3) ในบรรดาสาเหตุที่กล่าวถึงข้ างต้ น โรคที่เป็ นไปได้ ใน
ผู้ป่วยรายนี ้คือ microvillous inclusion disease และ autoimmune enteropathy เพราะผู้ป่วยไม่พบลักษณะ
ผิดปกติที่พบจากภายนอกอื่นๆร่ วมด้ วย โรค congenital chloride diarrhea มีความเป็ นไปได้ น้อยมากที่เป็ น
สาเหตุ เพราะผลตรวจ electrolyte ในเลือดของผู้ป่วยไม่เคยพบภาวะ hypochloremic metabolic alkalosis
เนื่องจากผู้ป่วยไม่มีความผิดปกติของใบหน้ าและระบบอื่นๆ ดังนันจึ
้ งไม่นึกถึงสาเหตุจากโรค congenital tufting
enteropathy และโรค IPEX โรค congenital sodium diarrhea มีความเป็ นไปได้ น้อยในผู้ป่วย แม้ ผลตรวจ
electrolyte
จาก รพ.ใกล้ บ้านพบโซเดียมในเลือดต่า แต่หลังจากผู้ ป่ วยรั กษาใน รพ.สงขลานคริ นทร์ ผล
electrolyte ในเลือดของผู้ป่วยอยู่ในเกณฑ์ปกติตลอด ดังนันจึ
้ งดาเนินการตรวจด้ วย GI endoscopy เพื่อต้ องการ
ประเมินพยาธิสภาพของเยื่อบุลาไส้ ผ้ ปู ่ วย เพื่อวินิจฉัยโรค microvillous inclusion disease หรื อ autoimmune
enteropathy แต่กลับตรวจพบการติดเชื ้อ CMV ของลาไส้ เล็กและลาไส้ ใหญ่ ซึ่งไม่คาดคิดมาก่อนทังนี
้ ้เพราะ
ผู้ป่วยไม่มีอาการร่ วมอื่นๆของการติดเชื ้อ congenital CMV และอาการถ่ายอุจจาระร่ วงเรื อ้ รังแบบ secretory
diarrhea ไม่ใช่อาการที่พบบ่อยในการติดเชื ้อ CMV ผู้ป่วยรายนี ้มีการติดเชื ้อ CMV ตลอดทังล
้ าไส้ เล็กและลาไส้
ใหญ่ ดังนันจึ
้ งมีอาการแสดงทัง้ secretory diarrhea จากความผิดปกติของลาไส้ เล็กร่วมกับพบเม็ดเลือดขาวใน
อุจจาระที่เกิดจาก CMV colitis
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CMV เป็ น DNA virus การติดเชื ้อ CMV ในทารกแรกเกิดแบ่งเป็ น 2 กลุ่มคือ ติดเชื ้อในระหว่าง
ทารกอยู่ในครรภ์มารดา (congenital CMV infection) และติดเชื ้อหลังคลอด (perinatal/post natal CMV
infection) จากการกลืน cervicovaginal secretion ระหว่างการคลอด หรื อกินนมมารดาที่มีเชื ้อ CMV หรื อ
จากการได้ รับเลือด ทารกแรกเกิดที่ติดเชื ้อ CMV ร้ อยละ 90 ไม่มีอาการ อาการของทารกแรกเกิดที่ติดเชื ้อ
CMV แสดงในตารางที่ 4 congenital CMV จะมีอาการตังแต่
้ แรกเกิด อาการของระบบทางเดินอาหารไม่ใช่
อาการแสดงนาที่พบบ่อยในทารกแรกเกิดที่ติดเชือ้ CMV และมีกล่าวถึงในรายงานผู้ป่วยจากการศึกษา
รวบรวมรายงานผู้ป่วยเด็กทารกที่ติดเชื ้อ CMV อายุต่ากว่า 3 เดือนและแสดงอาการทางระบบทางเดินอาหาร
เป็ นอาการนาตังแต่
้ ปี คศ.1996-2011 จานวน 32 ราย โดย Bar-Meir M และคณะ พบว่าผู้ป่วยร้ อยละ 50 เป็ น
ทารกคลอดก่อนกาหนดและมีอาการไข้ ถ่ายอุจจาระเป็ นมูกเลือด ลาไส้ อดุ ตันและ necrotising enterocolitis
(NEC) เป็ นอาการแสดงนาส่วนใหญ่ 5 โดยทารกที่มีอาการ NEC เป็ นทารกคลอดก่อนกาหนดทุกราย ดังนัน้
เมื่อพบทารกคลอดก่อนกาหนดที่มีอาการเหมือน NEC ควรนึกถึงสาเหตุการติดเชื ้อ CMV ร่วมด้ วยเสมอ เมื่อ
ตรวจด้ วยวิธี colonoscopy ในผู้ป่วยที่ติดเชื ้อ CMV จะพบลักษณะที่ไม่จาเพาะ จากการศึกษาในผู้ป่วยผู้ใหญ่
41 รายที่ติดเชื ้อ CMV ในลาไส้ ใหญ่พบลักษณะ colitis ร่วมกับแผลในลาไส้ ร้อยละ 54, พบ colitis อย่างเดียว
ร้ อยละ 29, พบแผลอย่างเดียวร้ อยละ 12 และร้ อยละ 5 ไม่พบความผิดปกติ 6 ดังนันการส่
้
งตรวจพยาธิวิทยา
ของเยื่อบุลาไส้ จึงมีความจาเป็ นในการวินิจฉัยการติดเชื ้อ CMV แม้ ไม่พบความผิดปกติจากการตรวจด้ วย
endoscopy ดั ง เช่ น ผู้ ป่ วยรายนี ซ้ ึ่ ง ไม่ พ บความปกติ ข อง duodenum
จากการตรวจด้ วย
gastroduodenoscopy แต่สามารถพบการติดเชื ้อ CMV ด้ วยการตรวจพยาธิวิทยาชิ ้นเนื ้อเยื่อบุลาไส้

pt

การส่งตรวจเพื่อยืนยันการติดเชื ้อ CMV มีหลายวิธี ได้ แก่
1. วิธี serology โดยตรวจหา CMV IgM ในเลือดซึง่ จะได้ ผลบวกภายใน 2 สัปดาห์หลังเริ่มมีอาการ
หรื อตรวจหาระดับ CMV IgG 2 ครัง้ ห่างกัน 2-4 สัปดาห์เพื่อดูวา่ IgG เพิ่มขึ ้น 4 เท่าหรื อไม่
2. การตรวจ PCR เพื่อวัดปริมาณ DNA ของเชื ้อ CMV ซึง่ มีประโยชน์ทงในแง่
ั้
การวินิจฉัยและ
ติดตามผลการรักษา
3. การตรวจหา Antigen (PP 65 protein) ของเชื ้อ CMV ในเลือด
4. การตรวจพยาธิวิทยาชิ ้นเนื ้อ เพื่อตรวจหา basophilic intranuclear inclusion และ
eosinophilic cytoplasmic inclusion การย้ อมชิ ้นเนื ้อด้ วยวิธี immunohistochemistry ช่วยเพิ่มความไวใน
การตรวจพบเชื ้อ CMV
5. การเพาะเชื ้อ

rg

ผู้อา่ นสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการส่งตรวจเพื่อยืนยันการติดเชื ้อ CMV จาก
เอกสารอ้ างอิง7 ถือว่าการติดเชื ้อ congenital CMV ต้ องตรวจพบผลบวกด้ วยวิธีดงั กล่าวข้ างต้ นภายในอายุ 3
สัปดาห์ 8 ผู้ป่วยรายนี ้พบหลักฐานการติดเชื ้อจากการส่งตรวจชิ ้นเนื ้อเยื่อบุลาไส้ เมื่ออายุ 10 สัปดาห์ จึงไม่
สามารถยืนยันว่าเป็ น congenital CMV หรื อไม่ แต่จากข้ อมูลทางคลินิกที่ตรวจพบความผิดปกติในสมองจาก
การตรวจ ultrasonography และ CT scan จึงเป็ นหลักฐานเชื่อว่าผู้ป่วยน่าติดเชื ้อ CMV ตังแต่
้ อยู่ในครรภ์
มารดา
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การรักษา10: ผู้ป่วยที่เป็ น congenital CMV รุนแรง แนะนาให้ รักษาด้ วยยา ganciclovir ทางหลอด
เลื อ ดด าในขนาด 6 มก/กก/ครั ง้ วัน ละ 2 ครั ง้ จนอาการดี ขึ น้ นาน 2-6 สัป ดาห์ แล้ ว เปลี่ ย นเป็ นยากิ น
valganciclovir ขนาด 16 มก/กก/ครัง้ กินวันละ 2 ครัง้ นาน 6 เดือน ระหว่างนี ้ควรติดตามผลข้ างเคียงของยา
valganciclovir ได้ แก่ เม็ดเลือดขาวต่า, เกร็ดเลือดต่า, azothemia, และตับอักเสบ ผู้ป่วยที่ติดเชื ้อ CMV แบบ
peri natal / post natal ให้ ยา ganciclovir ทางหลอดเลือดดานาน 3 สัปดาห์ ยาอื่นๆที่ใช้ รักษาการติดเชื ้อ
CMV ได้ แก่ foscamet และ cidofovir
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ตารางที่ 1 ผลตรวจ Electrolyte ในอุจจาระผู้ป่วย
Na

K

Cl

HCO3

pH

Osmotic gap

(mmol/L)

131

5.8

118

10

8

16

ครัง้ ที่ 2 (วันที่ 8 ใน รพ.)

116

6

95

18

8

46

ha
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ครัง้ ที่ 1 (วันที่ 2 ใน รพ.)

เกณฑ์ การวินิจฉัยแยกระหว่ าง secretory และ osmotic diarrhea

pt

Na
Cl
pH
Osmotic gap

Secretory diarrhea

Osmotic diarrhea

> 70
> 40
> 6.0
< 50 mOsm/kg

< 70
< 35
< 5.5
> 135 mOsm/kg

Osmotic gap คานวณโดย 290 – 2 × (ผลรวมค่ า Na และ K ในอุจจาระ)
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Secretory diarrhea
Congenital chloride diarrhea
Congenital sodium diarrhea
Primary bile-salt malabsorption
Microvillous inclusion diarrhea
Congenital tufting enteropathy
Autoimmune enteropathy
Immune dysfunction, polyendocrinopathy X-linked (IPEX)
IPEX-Like syndrome
Non secretory diarrhea
Abetalipoproteinemia
Glucose-galactose malabsorption
Acrodermatitis enteropathica
Congenital short bowel syndrome
Neonatal lymphangiectasia
Congenital lactase deficiency
Food allergy
Lysinuric protein deficiency
Disaccharide intolerance
Infectious enteropathy
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ตารางที่ 2 สาเหตุท้องเสียเรื อ้ รังในทารกอายุต่ากว่า 1 เดือน1

ตารางที่ 3 สาเหตุ chronic secretory diarrhea และความผิดปกติที่พบร่วมในทารกอายุต่ากว่า 1 ปี 3
ความผิดปกติที่พบร่วม

Cong.cholride diarrhea

Metabolic alkalosis, hypokalemia, ปริมาณ
คลอไรด์ในอุจจาระสูง

Cong.sodium diarrhea

Metabolic acidosis, hyponatremia, ปริมาณ
โซเดียมในอุจจาระสูงมาก

1° bile acid malabsorption

Fat malabsorption

tro

Villous atrophy, membrane-bound inclusion,
few inflammatory cell infiltration in lamina
propria

as

Microvillous inclusion disease

.o

rg

สาเหตุ
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Congenital tufting enteropathy

Villous atrophy with fecal epithelial “tufts”
(composed of closely packed enterocytes)
dysmorphic facial features
Villous atrophy with densed activated
T-cell in lamina propria

IPEX

Dermatitis, polyendocrinopathy

IPEX - Like syndrome

histologic feature of autoimmune enteropathy

pt

Autoimmune enteropathy
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Congenital CMV infection
Petechiae
Jaundice
Hepatosplenomegaly
Thrombocytopenia
Intracranial calcification
Polymicrogyria
Sensorineural hearing loss
Jaundice
SGA
Microcephaly
Seizure
Ventriculomegaly
Chorioretinitis
NEC*
Sepsis-like*
Perinatal / postnatal
Fever
Hepatosplenomegaly
Pneumonia
Abnormal CBC, LFT
NEC*
Sepsis-like*
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ตารางที่ 4 อาการแสดงของทารกแรกเกิดที่ติดเชื ้อ CMV4

Preterm neonate

pt

*
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รูปที่ 1 ผลตรวจ colonoscopy พบเยื่อบุลาไส้ บวม, erythema และ erosion

tro

D

ha
ig

as

C

.o

rg

รูปที่ 2 ผลตรวจพยาธิวิทยาเยื่อบุลาไส้ duodenum (A) และ colon (B) พบ inflammatory cells สะสม ใน
lamina propria จานวนมาก พบ intranuclear และ cytoplasmic inclusion body ใน
endothelium ของเส้ นเลือดฝอยในเยื่อบุลาไส้ (C,D) และผลการย้ อม immunohistochemistry
ตรวจพบเชื ้อ CMV (E)
A
B

pt

E

เอกสารอ้ างอิง
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