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Neurocysticercosis

 คําถาม : Neurocysticercosisเกิดจาก

พยาธิชนดิใด พยาธิชนดินีส้ามารถติดตอสูคนได

กี่แบบ โดยวิธีใด ผูปวยจะมาดวยอาการอยางไร

และพบอาการดังกลาวมากนอยเพียงใด

 คําตอบ : Neurocysticercosis เกิดการ

ติดเชื้อตัวออนของพยาธิตืดหมู (Taeniasolium 

larvae) สําหรับการติดพยาธิตืดหมูในคนสามารถ

ติดเชื้อได 2 รูปแบบ คือ

 1) การรับประทาน Taeniasolium cysts 

ที่ปนอยูในเนื้อหมูดิบหรือเนื้อหมูที่ไมปรุงสุกโดย 

cysts จะเปล่ียนแปลงเปนพยาธิตัวแก (adult 

parasites) ในลําไสใหญของคน และจะปลอยไข

รวมถึง gravid proglottids ออกมากับอุจจาระ

ของผูปวยภาวะการติดพยาธิตืดหมูในลําไสนี้

เรียกวา taeniasis

 2) การรับประทาน Taeniasolium eggs 

สวนใหญเปนการปนเปอนทาง fecal–oral trans-

mission (เชนผักสดที่ใชอุจจาระท่ีมีไขพยาธิมา

ใสเปนปุย) หรืออาจเกิดจาก autoinfection เกิด

การปลอย oncospheres เขาไปในทางเดินอาหาร

และ migrate ออกนอกระบบทางเดนิอาหารกลาย

เปน encysted ที่  end organs  ซึ่งถาหากเกิดที่

ตาํแหนงทัว่ไปของรางกายจะเรยีกวา cysticerco-

sis แตถาตัวออนพยาธินี้ไปอยูในระบบประสาท

สวนกลางก็จะเรียกวา neurocysticercosis

 โดยพบไดทั้งใน CNS parenchyma 

หรือ CSF space สามารถแบงระยะของโรคตาม

การตรวจภาพทางรังสีสมองได 4 ระยะ ไดแก

vesicular stage (cyst contains a living larva), 

colloidal stage (larva degenerates), granulo-

nodular (membrane of the cyst thickens) 

และ calcifi cation stage1 เฉพาะระยะ vesicular 

และ colloidal stages เทานั้นที่มีตัวออนพยาธิที่

มีชีวิต2 ผูปวยอาจไมมีอาการเลยเปนเวลาหลายป

แตถาตัวออนพยาธิไปกระตุนระบบภูมิคุมกันจะ

ทําใหสมองบวมและเกิดการชักตามมาได ซึ่งการ

ชักที่เกิดจาก neurocysticercosis นี้ จัดเปน

สาเหตุของการชักชนิดปองกันไดที่พบบอยที่สุด

ในประเทศกาํลงัพฒันาโดยมผีูปวยชกัจากสาเหตน้ีุ

ประมาณ 2 ลานคนทั่วโลก3
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 คาํถาม : ในผูปวยทีม่อีาการ (symptomatic 

intraparenchymal neurocysticercosis) การ

ใหยาฆาพยาธิมปีระโยชนหรอืไม และมีผลตอการ

ชักในระยะยาวของผูปวยอยางไร?

 คําตอบ :สรุปขอมูลจากการศึกษา (Class I 

studies4-6 และ meta-analysis1) การให alben-

dazole (400 mg BID ในผูใหญหรือตามน้ําหนัก

ในเด็กและผูใหญ) มีความปลอดภัยและไดผลใน

การลดจํานวน cysts และความถ่ีของการชักทั้ง

ในเด็กและผูใหญ ในการศึกษาสวนใหญมักมีการ

ให corticosteroids รวมดวยในขนาดที่แตกตาง

กันไปและไดผลดี

 Recommendation: การให albendazole 

รวมกับ dexamethasone หรือ prednisolone  ควร

พิจารณาใหในผูปวยท่ีเปน neurocysticercosis 

เพราะชวยลดจํานวน active lesions on brain 

imaging studies (Level B) และชวยลดความถี่

ของการชักในระยะยาวอีกดวย (Level B)

 คําถาม :ในผูปวยที่มีอาการ (symptom-

atic intraparenchymal neurocysticercosis) 

การใหยา corticosteroids เพียงอยางเดียวมี

ประโยชนหรือไม?

 คําตอบ :จากการศึกษา (Class I study7)

การให steroid อยางเดยีวไมพบประโยชนทีช่ดัเจน

อยางไรก็ตามขอมูลที่ศึกษามีนอย การศึกษา

สวนใหญจะใหรวมกับยาฆาพยาธิมากกวา

 Recommendation: ขอมูลไมเพียงพอ

สําหรับการตัดสินใจวาการให steroid อยางเดียว

มีประโยชนหรือไม (Level U)

 คําถาม : เมื่อรักษาผูปวยดวยยาฆาพยาธิ

ไปแลว เมื่อไหรถึงควรจะเริ่มใหยา steroid?

 คําตอบ : ยังไมพบวามีการศึกษาใดที่ตอบ

คําถามนี้

 คาํถาม : ประสิทธภิาพของการใชยากนัชกั

ในการรักษาผูปวย (intraparenchymal neuro-

cysticercosis)ทีม่อีาการชกัเปนอยางไร และควร

ใหยาไปนานเทาไร?

 คําตอบ : ยังไมพบวามีการศึกษาใดที่ตอบ

คําถามนี้
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