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АУТОІМУННИЙ ГЕПАТИТ У ДІТЕЙ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО 
ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
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Autoimmune hepatitis in children: current approaches to diagnosis and treatment
Lembrik I.S., Volosyanka A.B.
Ivano-Frankivsk National Medical University, Ivano-Frankivsk, Ukraine
The objectives. In the article results of investigations due to problem of autoimmune hepatitis in children’s age were summarized. Scientific 
data of the recent years reveal constant increasing of patients with this systemic pathology. 
Patients and methods. Analysis of scientific literature for the last ten years was made. 30 children with autoimmune hepatitis which were treated in 
regional’s children’s hospital for previous five years. 30 healthy children made a group of comparison. 
Results. It was proved that autoantibodies against healthy hepatocytes should be determined in all children with acute hepatitis at the basis of 
acquired coagulopathy and/or acute hetapic failure. Extraliver displays of the disease are non specific: emaciation, weight loss, violations of 
ovario-menstruation cycle, and disorders of behavioral reactions. Liver displays include: jaundice in right subcostal arc, nausea, bitter belching in 
oral cavity. For autoimmune hepatitis type I the most characteristic are increased levels of ANA and ASMA, and for %% type – increased titer of 
liver-kidney microsomal antibodies type I. Among instrumental methods of diagnostic of autoimmune hepatitis of both types the most informative is 
biopsy of the liver for confirming of pathomorphological diagnosis of cirrhosis of the liver. Treatment includes initial and then supportive regime of 
application of glucocorticosteroids with cytostatics. 
Conclusion. Summary of new scientific material allows practitioner to improve modern scientific paradigm, searching of optimal ways of 
therapy and improvement of quality of life in this group of patients.
Key words: children, autoimmune hepatitis, diagnostics, therapy. 
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Останні роки в Україні відзначились зростанням частки 
аутоімунної патології органів травлення, і, зокрема, аутоі-
мунного гепатиту серед дітей та підлітків [14, 15, 17]. 
Виникнення цього захворювання безпосередньо не 
пов’язане з дією інфекційних чинників, впливом токсичних 
чи хімічних речовин, вживанням ліків, а тим паче алкого-
лю, що суттєво ускладнює діагностику на ранніх етапах. 

Мета дослідження. Провести аналіз літературних 
даних останніх років, присвячених проблемі аутоімунно-
го гепатиту в дитячому віці.

Матеріали і методи. Проведено аналіз даних літерату-
ри останніх п’яти років, а також обстежено 30 дітей шкіль-
ного віку, які перебували на стаціонарному лікуванні в 
ендокринологічному відділенні ОДКЛ м. Івано-
Франківська протягом останніх 5 років. 30 практично 
здорових дітей склали групу порівняння. Об’єм обсте-
жень ґрунтувавcя на сучасних протоколах діагностики та 
лікування і передбачав оцінку даних анамнезу, клінічного 
перебігу, а також визначення рівнів антинуклеарних 
антитіл та антитіл до гладких м’язів (лабораторія SINEVO).

Результати обстеження та їх обговорення.  
Аутоімунний гепатит – це хронічне системне захворю-
вання органів травлення не встановленої етіології, що з 
однаковою частотою зустрічається у представників обох 
статей та нерідко асоціюється з іншою аутоімунною 
патологією [14, 15, 16, 17]. 

При цьому симптоматика досить часто є неспецифіч-
ною, варіабельною, що вимагає від гастроентеролога не 
лише специфічних знань та практичного досвіду, але й 
розробки удосконаленого діагностично-терапевтичного 
комплексу, з врахуванням індивідуальних вікових осо-
бливостей хворого та клінічної характеристики перебігу 
[14, 15, 16, 17].

У відповідності до міжнародних рекомендацій, дитину 
слід обстежити на наявність аутоантитіл до здорових 
клітин печінки у всіх випадках гострого гепатиту та/або 
гострої печінкової недостатності, особливо на фоні набу-
тої коагулопатії [14, 15, 16, 17].

Історична довідка. Вивченням аутоімунного гепатиту 
вчені почали активно займатися ще у 50-тих роках мину-
лого століття.

У 1950 році Waldenstrom вперше описав у молодої 
жінки цироз печінки не встановленої етіології, з інфіль-
трацією плазматичних клітин та вираженою гіпергама-
глобулінемією [1] . 

Незалежно одне від одного, Kunkel у 1950-му та Bearn у 
1956-му роках, спостерігали у хворих низку клінічних 
симптомів, що тоді не вкладалися у симптоматику хро-
нічного гепатиту, зокрема: акне, гірсутизм, наявність 
кушингоїдних рис, пігментованих стрій на животі, а 
також артрит, ожиріння та аменорею [2, 3] .

У 1955 році Joske виявив LE-клітини у пацієнтів з актив-
ним хронічним гепатитом, чітко вказавши на аутоімунну 
природу захворювання [4]. Згодом Mackay та співавтори 

(1956) запропонували для позначення даного патологіч-
ного стану термін «люпоїдний гепатит» [5] .

Сьогодні пріоритетна роль у встановленні діагнозу 
аутоімунного гепатиту відводиться новітнім методам 
дослідження, зокрема імунологічним, молекулярно-
генетичним та гістологічним [5, 6, 7] . 

У 1992 році науковцями вперше представлено діагнос-
тичні критерії аутоімунного гепатиту за результатами 
гістологічного методу дослідження. Сюди відносять: 
наявність фіброзу печінкових часток, холестазу, уражень 
біліарного тракту та дуктопенії [6] . Для початку хроніза-
ції патологічного процесу в печінці, з погляду патомор-
фології, необхідно щонайменше 6 місяців.

Поширеність аутоімунного гепатиту у дитячому віці. 
Світові епідеміологічні дані щодо поширеності аутоімун-
ного гепатиту у дітей та підлітків – суперечливі та пооди-
нокі [7, 8] . 

У США серед дорослих рівень захворюваності на ауто-
імунний гепатит коливається від 0.1 до 1.2 випадків на 
100 000 населення [9, 10] . Частота його у пацієнтів з хро-
нічними дифузними захворюваннями печінки становить 
11-23%. Щонайменше 6,0% трансплантацій печінки, які 
щороку проводяться у США, припадає на пацієнтів з 
аутоімунним ураженням печінки. У Японії частка аутоі-
мунного гепатиту складає лише 0,08-0,015 випадків на 
100000 населення [11, 12] . 

За клінічними спостереженнями, аутоімунний гепатит у 
Західній Європі зустрічається у 0.1-1.2 випадків на 100000 
осіб [13, 14] . Статистичні дані щодо поширеності недуги в 
Європі, однак, різниться –11,6-16,9 випадків на 100000 
населення відповідно. Це можна пояснити тим, що під 
статистику підпадають усі випадки первинного біліарно-
го цирозу печінки та первинного склерозуючого холангі-
ту [13, 14, 15, 16] . Близько 3,0% трансплантацій печінки у 
Європі припадає на аутоімунний гепатит (АІН)[17, 18] .

Співвідношення аутоімунного гепатиту І та ІІ типів ста-
новить 1.5-2:1 у Європі та Канаді та 6-7:1 у Америці та 
Японії. Останній частіше виявляють у південній Європі та 
Японії [19, 20] . 

Провівши порівняльний аналіз даних у 33,379 хворих з 
цирозом печінки, Michitaka et al дійшли висновку, що 
причиною його в 1,9% випадків був саме аутоімунний 
гепатит [20, 21] . З огляду на природу захворювання, 
доцільно було б припустити про асоціацію його з певни-
ми генами HLA-комплексу, залежно від раси, статі чи 
кольору шкіри [20, 21].

Новітні дані засвідчують, що аутоімунний гепатит більш 
притаманний білошкірим європейцям (асоціація з HLA-
DR3, рідше – з HLA-DR4) [21, 22]. Натомість у японців захво-
рювання асоціюється винятково з HLA-DR4 [21, 22, 23]. 

Перший пік захворюваності припадає на 10-20 років (в 
першу чергу хворіють дівчатка, які ще не мають менстру-
ацій) [24, 25]. Приблизно 1/5 хворих – до 20 років, а 
близько 80% хворих на АІН-2 є дітьми [24, 25]. 
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Етіологія та патогенез аутоімунного гепатиту. Етіологія 
аутоімунного гепатиту залишається не визначеною досі. 
Деякі чинники, зокрема віруси, деякі ліки (метилдопа, 
нітрофурани, міноциклін, адалімумаб, інфліксімаб). У 
деяких пацієнтів початку хвороби передували гострий 
гепатит А чи ЕБВ-інфекція [25, 26, 27].

Аутоантитіла до печінкових клітин знаходили також у 
хворих з ХГС. Casswall et al знайшли зразки ДНК 
Helicobacter у 50% біопсій, проведених пацієнтам з ауто-
імунним гепатитом та неспецифічним виразковим колі-
том, а це вказує на участь даного інфекційного чинника 
в ініціюванні аутоімунного процесу [27, 28]. 

Патогенез аутоімунного гепатиту. Патологічний аутоі-
мунний процес у печінці виникає внаслідок агресивної 
клітинно-опосередкованої імунологічної атаки [26, 27, 
28]. Роль антигенів комплексу гістосумісності ІІ класу, що 
розташовані на поверхні гепатоцитів, в ініціації імуноло-
гічної відповіді, спотворюється. 

Це потенціює агресію здорових печінкових клітин до 
антиген-презентуючих клітин (APCs). APCs презентують 
печінкові антигени до Т-хелперів нульового порядку (TH 
0), у свою чергу, активуючи їх. Надалі відбувається функ-
ціональна диференціація Т-лімфоцитів у хелпери І (TH1) 
або ІІ порядку (TH2), залежно від виду цитокінів чи при-
роди антигену. 

TH 1 синтезують інтерлейкін 2 (IL-2) гама-інтерферон, 
що активують макрофаги та подальшу експресію анти-
генів комплексу гістосумісності, замикаючи патологічне 
коло імунологічних реакцій. 

TH 2 клітини продукують інтерлейкіни 4, 5 та 10, що 
стимулює продукцію аутоантитіл В-лімфоцитами [10] . 

При аутоімунному гепатиті мають місце зриви регуля-
торних механізмів, покликаних контролювати механізм 
розпізнавання антигенів імунокомпетентними клітина-
ми. 

Ушкодження печінкових клітин може бути викликане 
впливом цитотоксичних лімфоцитів, стимульованих ІЛ-2, 
а також активацією системи комплементу, прикріплен-
ням комплексу «антиген-антитіло» до поверхні гепатоци-
та, або ж реакцією аутоантитіл зі специфічними печінко-
вими антигенами.

Деякі вчені вважають, що до тригерних аутоантигенів 
при аутоімунному гепатиті належать рецептор азіалоглі-
копротеїн та цитохромна монооксигеназа P-450 IID6.

Таким чином, діагностичними знахідками при аутоі-
мунному гепатиті можна вважати: інфільтрацію печінко-
вих клітин цитотоксичними Т-лімфоцитами або клітина-
ми плазми, циркуляцію аутоантитіл, виражену гіпергама-
глобулінемію, наявність ревматоїдного фактора. 
Виявляють асоціацію з іншими ревматичними захворю-
ваннями, а також позитивну відповідь на імуносупресив-
ну та глюкокортикостероїдну терапію.

Генетичну схильність до аутоімунного гепатиту 
пов’язують з HLA гаплотипами B8, B14, DR3, DR4, та Dw3. 

У дітей та молоді розвиток аутоімунного гепатиту може 
бути асоційований з делеціями C4A гену [8] HLA-DR3-
позитивні пацієнти мають більш агресивний перебіг 
захворювання, що гірше піддається традиційному кон-
сервативному лікуванню і підлягає трансплантації клітин 
печінки. Згадана когорта хворих частіше має позапечін-
кові прояви аутоімунного гепатиту [9]. 

Загалом, хворі з аутоімунним гепатитом мають знижені 
рівні T-лімфоцитів-хелперів (CD8+) та специфічні дефек-
ти субпопуляцій Т-лімфоцитів, які контролюють імунну 
відповідь до специфічних антигенів, що розташовані на 
мембранах печінкових клітин. 

За нашими даними, вік більшості обстежених склав 
15,0±0,5 років. У цих пацієнтів також частіше відмічено 
обтяжений спадковий анамнез щодо гепатиту не вста-
новленого ґенезу у родичів І-ІІ ступенів спорідненості у 
порівнянні зі здоровими дітьми (30,0% і 10,0%, р<0,05), 
алергічні реакції у вигляді анафілаксії на введення меди-
каментів, зокрема антибіотиків (25,0% і 16,0%, р<0,05).

Особливості перебігу захворювання у дітей. 
Захворювання має, зазвичай, поступовий початок, а 
симптоми на початку можуть бути або взагалі відсутніми, 
або неспецифічними. Слід зауважити, що системні або 
шкірні прояви трапляються лише у 25% хворих [27, 28, 
29].

Позапечінкові прояви аутоімунного гепатиту:
• підвищена втомлюваність – аж до виснаження 
• папульозні висипання – помірного або виражено-

го характеру
• анорексія, втрата ваги 
• розлади поведінки
• порушення оваріально-менструального циклу
• кровотеча з ясен
• поява синців на тілі за умови мінімальної травма-

тизації
• міалгії та артралгії
• діарея
• кушингоїдні риси
• набряки
• гірсутизм
• біль у грудній клітці (наслідок полісерозиту)
 Печінкові прояви: 
• відчуття тяжкості у правому підребер’ї;
• жовтяниця;
• диспепсичні прояви: нудота, блювота, відрижка 

гірким;
• ознаки цирозу печінки, підтверджені патоморфо-

логічно ще на ранніх стадіях патології, а у деяких 
випадках – ознаки декомпенсованого цирозу. В 
20-40% хворих має місце швидкий розвиток фібро-
зу печінки, перервано на тлі неефективної імуносу-
пресивної терапії або ж на фоні рецидивування.

У клінічному перебігу аутоімунного гепатиту в обсте-
жених нами дітей превалювали: полісерозит (80,0%), 
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жовтяниця (70,0%), тяжкість у правому підребер’ї (50,0%) 
і гіркота в роті (20,0%). У третини обстежених відмічено 
біхевіоральні порушення у вигляді надмірної агресив-
ності та тривожності.

Загалом, отримані дослідження щодо особливостей 
клінічного перебігу аутоімунного гепатиту в педіатрії 
базуються на 20-річному досвіді лікування даної катего-
рії хворих у Children’s College Hospital (США). 

У 1997 році Gregorio et al. описав 52 випадки аутоімун-
ного гепатиту в дитячому віці. У 32 хворих виявлено 
аутоімунний гепатит І типу (AIH-І), у 20 дітей – аутоімун-
ний гепатит ІІ типу (АІН-ІІ). Середній вік обстежених склав 
10 років для AIH-І та 7,4 року – для АІН-ІІ [28, 29]. 

Спадковий анамнез у 40% пацієнтів був обтяженим 
щодо таких захворювань, як: аутоімунний тиреоїдит, 
целіакія, неспецифічний виразковий коліт та хвороба 
Крона.

Дослідники висловили припущення, що АІН ІІ типу 
може бути складовою такого рідкісного генетичного 
синдрому, як аутоімунна поліендокринопатично-
кандидозно-ектодермальна дистрофія (APECED), що має 
аутосомно-рецесивний тип успадкування [28, 29]. 

У 50% дітей, що перебували під спостереженням, ауто-
імунний гепатит маніфестував із появи жовтяниці, блю-
воти, нудоти, дискомфорту в животі. Фульмінантна печін-
кова недостатність зустрічалася лише у 11% хворих з АІН 
ІІ типу [28, 29]. 

У 2005 році Oettinger et al. опублікував серію клінічних 
спостережень за 142 дітьми з аутоімунним гепатитом [27, 
28, 29].

Частота клінічних проявів захворювання, за його дани-
ми, становила: жовтяниця (58%), неспецифічна втомлю-
ваність та виснаження (57%), анорексія (47%), абдомі-
нальний біль (38%), блідість шкірних покривів (26%).

АІН І типу в дослідженнях Oettinger et al. діагностовано 
у 73% випадків, АІН ІІ типу – у 25% хворих. У 4 дітей тип 
гепатиту ідентифікувати не вдалося. Біопсія печінки 
засвідчила ознаки активного гепатиту (52%), цирозу 
(38%), помірної запальної активності (10%) [28, 29].

Додаткові симптоми аутоімунного гепатиту І типу: 
неспецифічний виразковий коліт, склерозуючий холан-
гіт, артрит, васкуліт, гломерулонефрит, цукровий діабет 
[27, 28, 29]. 

Додаткові симптоми аутоімунного гепатиту ІІ типу: 
поліендокринопатія, алопеція, цукровий діабет, тиреої-
дит. За спостереженнями фахівців, гостра печінкова 
недостатність, зазвичай, трапляється у віці 13 місяців - 4 
роки у дітей з АІН ІІ типу, та у пубертатному віці – серед 
пацієнтів з АІН І типу. 

Асоційована патологія. Аутоімунний гепатит ІІ типу 
часто асоційований з низкою інших захворювань, що 
можуть проявлятися як на початку, так і у розпалі недуги. 

До гематологічних захворювань, на тлі аутоімунного 
гепатиту, належать: гіперспленізм, аутоімунна гемолітич-

на або перніціозна анемія, ідіопатична тромбоцитопеніч-
на пурпура. До гастроентерологічних – неспецифічний 
виразковий коліт та/або склерозуючий холангіт (6%). 

До ендокринологічної патології, що супроводжує неду-
гу, відносять: аутоімунний тиреоїдит (12%), дифузний 
токсичний зоб (6%).

Ревматичні хвороби, асоційовані з АІН, включають: 
ювенільний ревматоїдний артрит та синдром Фелті, син-
дром Шегрена, системний склероз, вузлувату еритему, 
лейкоцитокластичний васкуліт (маніфестує з появи вира-
зок на нижніх кінцівках). 

До інших захворювань, асоційованих з аутоімунним 
гепатитом, відносять: проліферативний гломерулонефрит, 
фіброзуючий альвеоліт, пери-та міокардит, увеїт тощо. 

Оскільки аутоімунний гепатит належить до серйозних 
захворювань із ймовірним летальним кінцем, то кліні-
цисту важливо застрахуватися від помилок у верифікації 
діагнозу, визначившись якнайшвидше із терапевтичною 
тактикою. Адже щонайменше зволікання з початком іму-
носупресивної терапії призводить до ранньої появи 
фіброзу та початку незворотніх патоморфологічних 
змін.

Діагностична парадигма аутоімунного гепатиту в педі-
атрії.

Алгоритм діагностики аутоімунного гепатиту в 
педіатрії, окрім рутинних скринінгових тестів, вклю-
чає в себе:

o Визначення антинуклеарних антитіл в сироватці 
крові (ANA). 

o Визначення антитіл до гладких м’язів (ASMA);
o Визначення печінково-ниркових мікросомальних 

антитіл І типу (LKM-I type);
o Електрофорез білків сироватки крові (SPEP);
o Якісне та кількісне визначення білків сироватки 

крові (протеїнограма) [28, 29].
Лабораторні показники, що засвідчують наявність 

аутоімунного гепатиту: 
o підвищений рівень АлАТ у 1-1,5 раза в порівнянні 

з референтною нормою;
o підвищений рівень імуноглобулінів, зокрема IgG 

(останній може бути маркером реакції організму 
на лікування). Також, за наявності аутоімунного 
гепатиту ІІ типу, нерідко спостерігається парціаль-
ний дефект імуноглобуліну А;

o серопозитивні результати ANA, ASMA, LKM-I type 
або наявність антипечінкових цитозольних анти-
тіл 1 типу (anti-LC1);

o зниження протромбінового індексу та показників 
протеїнограми (у пацієнтів із декомпенсованим 
цирозом печінки).

Для аутоімунного гепатиту І типу характерними є під-
вищені рівні ANA та ASMA, а для аутоімунного гепатиту ІІ 
типу – зростання титру печінково-ниркових мікросо-
мальних антитіл І типу. Інші антитіла, зокрема, атипові 
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антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла (pANCA) є 
діагностичними знахідками. 

Czaja et al.стверджують, що пацієнти з аутоімунним 
гепатитом та позитивними результатами на антитіла до 
актіну, є молодшими за віком, аніж хворі з негативними 
результатами вказаних тестів. Вони також презентують 
позитивні результати на HLA-DR3 і частіше потребують 
трансплантації печінкових клітин 

Інструментальні методи діагностики. 
Комп’ютерна томографія дозволяє віддиференціювати 

ділянки некрозу або вогнища запального процесу в 
паренхімі печінки. 

Ретроградна холангіопанкреатографія. Покази до про-
ведення: підвищення рівня лужної фосфатази у 7-8 разів 
вище за норму, зростання рівня гама-глутаміл-трансферази 
у 2-3 рази вище за референтні величини відповідно. 

Біопсія печінки. Голку вводять підшкірно або через v. 
jugularis, бажано за наявності ультразвукової візуалізації. 
Останній доступ є можливим при коагулопатії чи тяжкій 
тромбоцитопенії [30]. 

Гістологічно аутоімунний гепатит виглядає як перетин-
ковий або лобулярний некроз із колапсом печінкової 
частки, розвитком фіброзу. Мультинуклеарні гігантські 
клітини знаходять переважно у немовлят (10-20% випад-
ків аутоімунного гепатиту). 

Наявність або відсутність цирозу печінки, за даними біо-
псії, є важливою детермінантою прогнозу для пацієнта. 
Відсутність або неадекватність терапії аутоімунного гепа-
титу призводить до поширення ділянок фіброзу – поєд-
нання портальних та центральних ділянок між собою.

У 90,0% обстежених нами пацієнтів з аутоімунним гепа-
титом виявлено підвищення рівнів АлАТ у порівнянні зі 
здоровими дітьми (2,5±0,1 ммоль/л і 0,46±0,1 ммоль/л, 
р<0,05). Підвищення рівнів специфічних антитіл ANA та 
ASMA у 1,5 раза в порівнянні з нормою свідчить про пре-
валювання аутоімунного гепатиту І типу у всіх обстеже-
них, однак вибірка хворих є недостатньо великою для 
конкретного клінічного висновку. 

Лікування.
Режими терапії глюкокортикостероїдами при аутоі-

мунному гепатиті у дитячому віці.
Початковий режим. Преднізолон 1-2 мг/кг (60 мг/д) 

протягом 2 тижнів у вигляді монотерапії або в комбінації 
з цитостатиками (азатіоприн) 1-2 мг/кг/д.

Підтримуючий режим. 
а) преднізолон від 0,1-0,2 мг/кг до 5 мг/д – понад 6-8 

тижнів;
в) азатіоприн у постійній дозі – показами;
с) інтермітуючий спосіб застосування преднізолону 

в добовій дозі із або без включення у терапевтич-
ну схему азатіоприну;

д) альтернуючий спосіб застосування преднізолону 
в добовій дозі із або без включення у терапевтич-
ну схему азатіоприну.

Завершення режиму терапії.
Нормальні печінкові тести протягом 1-2 років протя-

гом терапії.
Результати біопсії печінки є негативними.
Немає рецидивування клінічних симптомів протягом 

усього періоду спостереження [30].
Усі діти, що перебували під нашим спостереженням, 

переносили терапію добре, у жодного хворого побічних 
явищ не відмічено. 
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