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ปจจุบันโรคเบาหวานเปนโรคที่พบไดบอย และผูเสียชีวิตหลายรายนั้นมีโรคเบาหวานรวม
ดวยหรืออาจจะเปนสาเหตุการเสียชีวิตในบางรายดวย แตในการชันสูตรศพนั้นการจะบอกวา
เบาหวานเปนสาเหตุการเสียชีวิตนั้นเปนเรื่องที่ทําไดยาก โดยเฉพาะเมื่อไมมีประวัติการรักษามา
ประกอบ ผูปวยไมเคยเขารับการรักษามากอน เปนเบาหวานแลวแตไมมีอาการแสดงหรืออาการไมบง
ชัด การตรวจทางจุลพยาธิวิทยามีสวนชวยในการวินิจฉัยโรคเบาหวานได เชน พยาธิสภาพของไต การ
เปลี่ยนแปลงของนิวเคลียสของเซลลตับ และการผิดรูปไปของ Islets of Langerhans ในตับออน
เนื่องจากพยาธิสภาพของไตเปนภาวะแทรกซอนที่พบไดบอยในโรคเบาหวาน แมวาผูปวยที่เปน
เบาหวานมักจะไมไดรับการตรวจชิ้นเนื้อของไต แตในการชันสูตรการเก็บตัวอยางชิ้นเนื้อนั้นพบพยาธิ
สภาพของไตไดบอย ดังนั้นการตรวจพยาธิสภาพของไตจึงมีสวนสําคัญที่ชวยบอกวาผูตายมีภาวะของ
โรคเบาหวานกอนเสียชีวิต
โรคไตเนื่องจากโรคเบาหวาน (diabetic nephropathy) คือกลุมของพยาธิสภาพของไตที่
เปนผลมาจากโรคเบาหวาน พบไดประมาณ 30-40 % ของผูที่เปนเบาหวาน ซึ่งเปนสาเหตุหลัก ๆ ที่
ทําใหเกิดภาวะไตวาย โดยการเกิดพยาธิสภาพนั้นมักจะเริ่มจาก microalbiminuria ซึ่งจะเริ่มเกิดขึ้น
2-3 ปหลังจากเริ่มเปนเบาหวาน และจะคอย ๆ พัฒนาขึ้นจาก จนกลายเปน Proteinuria ซึ่งพบได
ประมาณ 50% ของผูที่เปนเบาหวานทั้งชนิดที่ 1และ2 โดยมักจะพบประมาณ 12-22 ป หลังจากเริ่ม
มีอาการของโรคเบาหวาน และจะนําไปสูภาวะไตวายจนเสียชีวิตหรือภาวะไตวายระยะสุดทายภายใน
4-5 ป พยาธิสภาพของไตในเบาหวานชนิดที่ 1 และ 2 ไมแตกตางกัน แตเนื่องจากเบาหวานชนิดที่ 2
มักจะมีอาการชาทําใหระยะเวลาที่รูวาเปนโรคดูจะสั้นกวาเบาหวานชนิดที่ 1
พยาธิสภาพของไตในผูที่เปนเบาหวานนั้น มักจะพบพยาธิสภาพบริเวณGlomeruli จึงทําให
เกิดอาการตาง ๆ ตั้งแต non-nephrotic protienuria, nephrotic syndrome ไปจนถึง chronic
renal failure อยางไรก็ตาม เบาหวานทําใหเกิดพยาธิสภาพตอ aterioles เกิดเปน Hyalinizing
arteriolar sclerosisได ซึ่งจะเพิ่มโอกาสในการเปน pyelonephritis และ papillary necrosis และ
โรคของทอไตหลายชนิดได การเปลี่ยนแปลงของ tubule นั้นไมเฉพาะเจาะจง อาจพบ ArmaniEbstein glycogen nephrosis พบไดโดยการยอม H&E ซึ่งยอมเห็น vacuolization ของ
epithelium cells ของ renal tubule การเปลี่ยนแปลงนี้มักจะเปนใน loops of Henle และใน
distal tubule ลักษณะนี้พบไดนอยมาก เนื่องจากจะพบเมื่อมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงมากๆ และถา
ไดรับการควบคุมเบาหวานก็สามารถหายไปได จึงมักพบในผูที่ไมไดรับการรักษา
พยาธิสภาพของ glomeruluri ในผูที่เปนเบาหวาน ไดแก
• capillary basement membrane thickening
• diffuse mesangial sclerosis

• nodular glomerulosclerosis

Capillary Basement Membrane Thickening
การหนาตัวของ Glomerular basement membrane (GBM) จะเกิดขึ้นในผูเปนเบาหวาน
โดยไมจําเปนตองมี Proteinuria และเปนสวนหนึ่งของ diabetic microangiopathy หากมีการหนา
ตัวของ GBM เพียงอยางเดียวจะสามารถตรวจไดดวย electron microscope เทานั้น พบวาการหนา
ตัวนี้พบไดตังแต 2 ปแรกหลังจากเริ่มเปนเบาหวานชนิดที่ 1 และ จะพบเพิ่มขึ้นประมาณ 30%
ภายในระยะเวลา 5 ป การหนาตัวนี้จะดําเนินไปอยางตอเนื่องและพรอมกับไปกับการหนาตัวของ
mesangium และจะพบการหนาตัวของ Tubular basement membrane ควบคูไปดวย
Diffuse Mesangial Sclerosis
รอยโรคนี้ประกอบดวย การเพิ่มขึ้นของ mesangial metrix ซึ่งมีความเกี่ยวของกับการหนา
ตัวของ Glomerular basement membrane และอาจจะมีการเพิ่มขึ้นของ mesangial cells รวม
ดวยได Matrixที่สะสมนี้จะยอมติดสี PAS และเมื่อโรคดําเนินตอไปเรื่อย ๆ การขยายตัวของ
mesangiumก็จะมีลักษณะเปน nodular และการขยายตัวของmesangiumนี้มีความเกี่ยวของกับ
ลดลงของการทํางานของไตและการเพิ่มขึ้นของ proteinuria
Nodular glomerulosclerosis
รอยโรคนี้อาจเรียกไดวา intercapillary glomerulosclerosis หรือ Kimmelstiel-Wilson
disease เปนตัวบงชี้ที่นาเชื่อถือวาเปนโรคเบาหวานมานาน ประมาณ 15-30% ของผูปวยทีเปน
เบาหวานเปนเวลานานจะพบพยาธิสภาพนี้ และสวนใหญจะสัมพันธกับภาวะไตวาย
รอยโรคนี้จะมีลักษณะเปนรูปกลมหรือรี และมักจะมีลักษณะเปน laminated nodule จะ
พบอยูบริเวณรอบนอกของ glomerulus และยอมติดสี PAS
พบอยูบริเวณ mesangial core ของ glomerular lobule และสามารถถูกลอมรอบโดย
patent peripheral capillary loops ได หรือ loops ที่มีการ dilate อยางมากได
ไมใชวาทุก lobule ของแตละglomerulus จะมีรอยโรคของ nodules แตสวนที่ไมมีรอย
โรคจะพบdiffuse mesangial sclerosis อยางชัดเจน เมื่อโรคดําเนินไปมากขึ้น noduleจะมีขนาด
ใหญขึ้นและอาจจะมีการกดรัด capillary ทําลาย glomerular tuft รอยโรคนี้มักพบรวมกับการ
สะสม hyaline ใน capillary loops เรียกวา Fibrin cap หรือติดแนนกับ Bowman’s capsule
เรียกวา Capsular drop ผลเนืองจากรอยโรคที่ glomerular และ capillaryนี้ อาจจะเกิด
ischemia tubular atrophy, interstitial fibrosis และไตมีขนาดเล็กลงได

Nodular glomerulosclerosis และ diffuse mesangial sclerosis ตางก็เปนรอยโรคของ
mesangium เหมือนกัน Nodular lesion แมพบไดมากในเบาหวานแตไมไดเฉพาะเจาะจงจึงตอง
ระมัดระวังและวินิจฉัยแยกโรคกับโรคตาง ๆ ที่อาจมีลักษณะคลายคลึงกัน

รูปแสดง diagram ของพยาธิสภาพของไตในโรคเบาหวาน

รูปแสดงพยาธิสภาพของไต
เมื่อยอมดวย H&E

รูปแสดงพยาธิสภาพของไต
เมื่อยอมดวย Silver stain

รูปแสดง Nodular glomerulosclerosis
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