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Herpesviruses (except the classic hepatotropic viruses) could be a frequent reason for the viral liver infection. Cytomegalovirus is a 
common cause of herpetic hepatitis. Clinical manifestations of CMV infection depend on the age and the immune status of the patient. 
The spectrum of clinical manifestations of the disease can vary from subclinical to fulminant forms. Not only acute infectious diseases, but 
congenital anomalies of biliary ducts occupy an important place among liver diseases in children. Paucity of intrahepatic bile ducts is one 
of them. It is characterized by a reduction of intrahepatic bile ducts in the number in comparesment with the number of liver portal tracts 
and can be detected only by the histological examination of the liver. Patients often die from cirrhosis or intercurrent diseases.
A clinical case of malignant fulminant course of acute hepatitis in a child with paucity of intrahepatic bile ducts is presented. The diagnosis 
of paucity of intrahepatic bile ducts was proved only by postmortalpathohystology. In this case a congenital liver abnormality became 
unfavorable background for hepatitis, which had malignant fulminant course.
Key words: viral hepatitis, cytomegalovirus infection, fulminant hepatitis, paucity of intrahepatic bile ducts.
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Однією з причин вірусного ураження печінки (після класичних гепатотропних вірусів) є група герпесвірусів. Частим збудником гепа-
титу із родини герпесвірусів є, насамперед, цитомегаловірус. Клінічні прояви ЦМВ-інфекції залежать від віку, в якому відбувається 
інфікування, та від стану імунної системи пацієнта. Спектр клінічних проявів захворювання може варіювати від субклінічних до 
фульмінантних форм. Серед захворювань печінки у дітей важливе місце посідає не тільки гостра інфекційна патологія, але й врод-
жені аномалії розвитку жовчевих шляхів. Одна з них – гіпоплазія внутрішньо печінкових жовчевих проток, яка характеризується 
скороченням кількості міждолькових жовчевих проток стосовно портальних трактів печінки і може бути виявлена тільки при гістоло-
гічному дослідженні печінки. Пацієнти найчастіше гинуть від цирозу печінки або інтеркурентних захворювань. 
Наведено клінічний випадок злоякісного фульмінантного перебігу гострого гепатиту у дитини з гіпоплазією внутрішньо печінкових 
жовчевих проток, яку було виявлено лише при патогістологічному дослідженні посмертно. В даному випадку саме вроджена пато-
логія печінки стала несприятливим фоном для гепатиту, що мав злоякісний фульмінантний перебіг.
Ключові слова: вірусні гепатити, цитомегаловірусна інфекція, фульмінантний гепатит, гіпоплазія внутрішньопечінкових
жовчевих проток.
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Віруси гепатитів А-Е вважають традиційними збудника-
ми гострого вірусного гепатиту. Родина герпесвірусів є 
другою за частотою причиною вірусного ураження 
печінки, після класичних гепатотропних вірусів, з яких 
насамперед, цитомегаловірус (CMV) та вірус Епштейна-
Барр (EBV). Інші ж зумовлюють розвиток захворювання 
значно рідше. Варто пам’ятати, що у пацієнтів з імуносу-
пресією герпесвіруси можуть бути ймовірною причи-
ною ураження печінки. Особливо актуально те, що 
спектр клінічних проявів захворювання може варіювати 
від субклінічних до фульмінантних форм [1].

Цитомегаловірусна інфекція досить розповсюджена в 
Україні, де 80-90% дорослих мають антитіла до віруса. 
Клінічні прояви ЦМВ-інфекції залежать від віку, в якому 
відбувається інфікування, та від стану імунної системи 
пацієнта. В імунокомпетентних осіб первинна інфекція, а 
також реактивація чи реінфекція, зазвичай безсимптом-
ні. Хоча є повідомлення про тяжкий перебіг із летальним 
наслідком у попередньо здорових дітей та дорослих. 
Рідкісними клініко-морфологічними проявами CMV-
гепатита є гепатомегалія, гранульоматозний чи холеста-
тичний гепатит, а також гострий гепатит з масивним 
некрозом печінки [2]. Також CMV може самостійно інду-
кувати імунну супресію та збільшувати ризик опортуніс-
тичних, особливо грибкових інфекцій.

Гістологічне дослідження має важливе значення в діаг-
ностиці CMV-гепатита, оскільки дає можливість як виді-
лити вірус із зразка тканин, так і побачити специфічні 
гігантські клітини із великими внутрішньоядерними та 
цитоплазматичними включеннями («совине око»). Вони 
локалізуються переважно в епітелії внутрішньо печінко-
вих жовчевих проток і є реакцією у відповідь на розмно-
ження віруса. Ці гістологічні зміни є надійним маркером 
ЦМВ-інфекції [1, 2].

Серед захворювань печінки у дітей важливе місце 
посідає не тільки гостра інфекційна патологія, але й вро-
джені аномалії розвитку жовчевих шляхів. Наприклад, 
гіпоплазія внутрішньопечінкових жовчевих проток 
займає друге місце після біліарної атрезії у структурі 
холестатичних захворювань печінки у дітей. Виділяють 
дві групи гіпоплазії внутрішньопечінкових жовчевих 
проток: синдромну і несиндромну [3]. Синдромна форма 
гіпоплазії внутрішньопечінкових жовчевих проток асо-
ційована з різними позапечінковими аномаліями. Раніше 
синонімом синдромної форми гіпоплазії внутрішньопе-
чінкових жовчевих проток був термін «синдром Alagille». 
Однак нині ці терміни не ототожнюються, оскільки в 
сучасній літературі добре описані два синдроми, що вхо-
дять в групу синдромної гіпоплазії внутрішньопечінко-
вих жовчевих проток: синдром Alagille та синдром 
Williams [4] .

Несиндромна форма гіпоплазії внутрішньопечінкових 
жовчевих проток є гетерогенною групою розладів. Вона 
може бути пов'язана з різними метаболічними порушен-

нями, такими як дефіцит α-1 антитрипсину [5], з муковіс-
цидозом [6], вродженими порушеннями метаболізму 
жовчевих кислот [7], хромосомними дефектами (син-
дром DownтаTurner) [7, 8], гепатотоксинами (карбамазе-
пін, амоксицилін з клавулановою кислотою) та вродже-
ними вірусними інфекціями [9]. Однак, у багатьох випад-
ках гіпоплазія внутрішньопечінкових жовчевих проток 
залишається ідіопатичною, так як не вдається з'ясувати 
етіологію захворювання [3].

Гіпоплазія внутрішньопечінкових жовчевих проток 
характеризується скороченням кількості міждолькових 
жовчевих проток стосовно портальних трактів печінки 
(дуктопенією). Дуктопенія може бути знайдена тільки 
при гістологічному дослідженні печінки на підставі спів-
відношення кількості жовчевих проток портальних трак-
тів до їх загальної кількості в біоптаті.

У здорових новонароджених нормальне співвідно-
шення міждолькових жовчевих проток до загальної 
кількості портальних трактів знаходиться в межах 0,9-
1,8. При співвідношенні жовчевих проток до портальних 
трактів менше 0,5 діагноз гіпоплазії жовчевих проток 
стає незаперечним [4]. У хворих із синдромом Алажиля 
цей показник варіює від 0 до 0,4 [10].

Гістологічна картина при несиндромній дуктопенії 
включає в себе ознаки холестазу і гігантоклітинної транс-
формації гепатоцитів. Запальне пошкодження з руйну-
ванням жовчевих проток спостерігається частіше. Цироз 
печінки розвивається у понад 50% хворих [4].

У деяких пацієнтів гіпоплазія жовчевих проток може 
поєднуватися з аномаліями зовнішніх жовчевивідних 
шляхів, зокрема з гіпоплазією зовнішніх жовчевивідних 
проток і/або гіпоплазією жовчевого міхура (біліарна 
гіпоплазія). Біліарну гіпоплазію при цих захворюваннях 
пояснюють атрофією зовнішніх жовчевих проток від без-
діяльності в результаті зменшення виділення жовчі [11].

Варто відмітити деякі клініко-морфологічні відмінності 
у пацієнтів із несиндромною гіпоплазією внутрішньопе-
чінкових жовчевих проток у порівнянні із синдромною 
гіпоплазією. У матерів таких дітей вагітність перебігала 
частіше на фоні цитомегаловірусної інфекції та заго-
стрення герпетичної інфекції. Навпаки, затримка фізич-
ного розвитку, дисгармонійний фізичний розвиток у цих 
пацієнтів відмічалися рідше [11]. Що, швидше за все, 
пов’язано із аномаліями внутрішніх органів при син-
дромній гіпоплазії внутрішньопечінкових жовчевих 
шляхів. 

Клінічно синдром внутрішньопечінкового холестазу 
з'являється в періоді новонародженості, рідше протягом 
перших місяців життя, зокрема, спостерігається жовтя-
ниця з зеленуватим відтінком, збільшення печінки, непо-
стійна ахолія стільця, темний колір сечі. Надалі, до 4-6 
місяців життя, характерно зникнення жовтяниці, норма-
лізація кольору випорожнень, сечі. Однак, відмічається 
свербіж шкіри, який в подальшому посилюється і стає 
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провідним клінічним симптомом захворювання, тоді як 
інші прояви мають переміжний характер [11]. 

Холестаз має яскраві біохімічні прояви. Принцип змін 
зводиться до того, що в крові підвищується вміст тих 
речовин, які повинні виводитися з жовчю, зокрема, під-
вищується рівень екскреторних ферментів, головним з 
яких є лужна фосфатаза (ЛФ). У нормі ці ферменти синте-
зуються гепатоцитами і виводяться жовчю, тобто кон-
центрація їх в жовчі значно вища, ніж в крові, або у вміс-
ті гепатоцитів. При порушенні відтоку жовчі, та продо-
вженні її утворення розвивається холемія, тобто підви-
щення вмісту елементів жовчі в крові, в тому числі ЛФ, а 
також зростає вміст в кровіжовчевих кислот, холестери-
ну, прямого білірубіну, γ-глутамілтранспептидази (ГГТ). 
Ці біохімічні прояви характерні для будь-якого холеста-
зу, і внутрішньопечінкового, і позапечінкового (механіч-
на жовтяниця, склерозуючий холангіт). Тому біохімічні 
зрушення не допомагають при диференціальній діагнос-
тиці цих захворювань[12].

При порівнянні основних лабораторних показників 
функції печінки у пацієнтів з несиндромною гіпоплазією 
жовчевих проток відмічено вищі значення біохімічного 
холестазу і синдрому цитолізу, зі значним переважанням 
рівня АсАТ над рівнем АлАТ. Це свідчить про значніше 
деструктивне ураження печінки у них [11].

Прогресування захворювання поєднується з відста-
ванням дітей у фізичному розвитку, ознаками дефіциту 
жиророзчинних вітамінів (рахітичні зміни, остеопенія, 
м'язова гіпотонія, сухість шкіри і слизових, тьмяність і 
ламкість нігтів і волосся, офтальмоплегія, петехіальний 
висип і/або кровотечі зі слизових) [11].

Для підтвердження діагнозу проводиться пункція та 
біопсія печінки, при якій виявляють гіпоплазію внутріш-
ньопечінкових жовчевих проток. Відсутність симптомо-
комплексу, характерного для синдрому Алажиля, є під-
ставою для проведення пункційної біопсії печінки та, за 
показаннями, ретроградної або черезшкірної холангіо-
графії. Виявлення гіпоплазії внутрішньопечінкових жов-
чевих проток (за відсутності характерних для синдрому 
Алажиля ознак) свідчить про несиндромну форму гіпо-
плазії внутрішньопечінкових жовчевих проток [13].

При цьому печінка на буває червонувато-зеленого 
(оливкового) кольору, збільшеною, щільною, з дрібно-
зернистою поверхнею. У портальних трактах в області 
тріад повністю відсутні жовчеві протоки – агенезія, 
видно тільки кровоносні судини або кількість проток 
значно зменшена – гіпоплазія.

При явищах важкого застою жовчі, з переповненням 
нею жовчевих капілярів, печінкові балки добре дифе-
ренційовані, клітинні інфільтрати в паренхімі відсутні, 
розростання міждолькової і пери портальної сполучної 
тканини немає. Це є доказом справжньої вади розвитку. 
Надалі холестаз в жовчевих капілярах призводить до 
некрозу і атрофії гепатоцитів, виникають клітинні інфіль-

трати, відбуваються розростання сполучної тканини, 
регенераторні зміни з характерною для цирозу струк-
турною перебудовою [9].

Морфологічне дослідження підтверджує частіше 
виявлення проліферованих несформованих жовчевих 
проток у пацієнтів з несиндромною формою гіпоплазії 
внутрішньопечінкових жовчевих проток. Дуктопенія 
виявляється частіше при синдромній формі гіпоплазії 
внутрішньопечінкових жовчевих проток. Ступінь 
запально-деструктивних змін печінки при несиндром-
ній гіпоплазії внутрішньопечінкових жовчевих проток є 
значнішою. Також при цій формі значніший фіброз і 
частіше формується цироз печінки. Ці результати дозво-
ляють стверджувати про важчий перебіг захворювання 
печінки у пацієнтів з несиндромною формою гіпоплазії 
жовчевих проток [11]. 

Прогноз несприятливий. Смерть настає від цирозу 
печінки або інтеркурентних захворювань [10]. Методом 
вибору в лікуванні як фульмінантного гепатиту, так і гіпо-
плазії внутрішньопечінкових жовчевих проток є тран-
сплантація печінки [11, 14].

Наводимо клінічний випадок власного спостереження 
дитини, 3 років з несприятливим наслідком фульмінант-
ного перебігу гепатиту на фоні вродженої аномалії.

Дівчинка В., 2013 р.н. (3р, 3 міс.) госпіталізована в 
інфекційне відділення Тернопільської міської дитячої 
лікарні зі скаргами на виражену жовтяницю шкіри, ікте-
ричність склер, темне забарвлення сечі, знебарвлені 
випорожнення, знижений апетит.

Анамнез захворювання: за тиждень до госпіталізації 
батьки відмітили темне забарвлення сечі. Через 4 дні 
помітили іктеричність шкіри та склер, яка в динаміці 
наростала, з’явились ознаки астенічного синдрому (мля-
вість, відмова від годування). Звернулись до дільничої 
служби, проведено біохімічне дослідження крові, де 
виявлено гіпербілірубінемію з переважанням прямого 
білірубіну, гіпертрансфераземію, рівень лужної фосфата-
зи значно перевищував норму, в сечі - підвищений вміст 
уробіліногену, при УЗД органів черевної порожнини - 
гепатомегалію, вільну рідину по правому контуру печін-
ки в об’ємі 13 мл. В зв’язку з чим  дитина госпіталізована 
у клініку. 

Епіданамнез: впродовж 45 днів дитина не контактува-
ла із хворими на подібне захворювання, жодних парен-
теральних втручань впродовж останнього року не про-
водилося.

Анамнез життя: дівчинка від першої вагітності, що 
перебігала на тлі передчасного старіння плаценти, тер-
мінових природніх пологів. Маса при народженні 3300 г. 
З пологового будинку виписана на 3-тю добу. У періоді 
новонародженості не хворіла, спостерігалась пролонго-
вана неонатальна жовтяниця. На природньому  вигодо-
вуванні до 1 року. У фізичному та психомоторному роз-
витку не відставала від однолітків. Вакцинована за пла-
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ном. Серед перенесених захворювань – часті ГРЗ. 
Алергологічний, генетичний анамнез не обтяжені.

На момент госпіталізації: загальний стан дитини тяж-
кий за рахунок вираженого жовтяничного, астенічного 
синдромів, гепатомегалії. Маса 15,5 кг, зріст 101 см. 
Свідомість не порушена. Інверсії сну немає. Апетит зни-
жений, рідину п’є неохоче, утримує. Виражена жовтяни-
ця шкіри та слизових оболонок. Геморагічний синдром 
відсутній, набряків підшкірної основи немає. Язик воло-
гий, обкладений білим налетом. ЧСС 114 за хвилину, тони 
звучні, ритмічні.  Дихання носом не утруднене, аускуль-
тативно – везикулярне, ЧД 26 за хвилину. Живіт злегка 
піддутий, не болючий при поверхневій пальпації. Печінка 
на 4 см виступає з-під правого реберного краю, щільна, 
з гладкою поверхнею. Селезінка не виступає з-під ребер-
ного краю. Сеча світло-коричневого кольору, випорож-
нення світло-жовті, періодично сірі.

Встановлено попередній діагноз: Гепатит нез’ясованого 
ґенезу, жовтянична форма, тяжкого ступеня, гострий 
перебіг. 

За результатами лабораторного дослідження: в загаль-
ному аналізі крові виявлена гіпохромна анемія (ер.– 
4,05х1012/л, Нв – 105 г/л), що в динаміці наросла (ер. – 
3,10х1012/л, Нв – 101 г/л); лейкопенія 3,4х109/л з нейтро-
фільозом 51%, в подальшому – лейкоцитоз 21,2х109/л, 
наростання нейтрофільозу до 79%; тромбоцитопенія 
119х109/л, зі зниженням до 33х109/л.

За результатами біохімічного аналізу крові: підвищен-
ня рівня білірубіну крові (167 мкмоль/л, в подальшому 
до 520 мкмоль/л), переважно за рахунок прямої фракції 
(прямий –107,0 (304)мкмоль/л), лужної фосфатази в крові 
– 962 Од/л (норма – <348 Од/л),  ГГТ – 85 Од/л (норма – 
<23 Од/л), АЛТ – 605 Од/л, в подальшому до 1505 Од/л, 
АСТ – 162 Од/л, в подальшому до 268 Од/л, гіпопротеїне-
мія 40 г/л із гіпоальбумінемією 24 г/л, гіперамілаземія 
342 Од/л (норма – <80 Од/л). 

Відсутні на момент госпіталізації з подальшим пору-
шенням коагуляційної ланки гемостазу: протромбіновий 
час – 32,8 сек (N 14-18сек), відсоток протромбіну по 
Квіку– 15%  (N70-130%), міжнародне нормалізоване від-
ношення – 4,27 (N0,85-1,15), АЧТЧ – згусток не утворився 
(N 21,5-32 сек) тромбіновий час – згусток не утворився (N 
15 - 19сек), фібриноген – 1,24 г/л (N 2-4 г/л), РФМК – від-
сутні (N до 3,8 мг%).

Дослідження крові на маркери гепатитів А (IgM до 
HAV), B (ПЛР ДНК HBV), C (ПЛР РНК HCV) – від’ємні; IgM до 
CMV, IgM  до капсидного антигену EBV, IgG до ранніх 
антигенів EBV –  не виявлені.

Скринінг на автоімунні гепатити: ANA (метод IFT) < 
1:100, мікросоми печінки і нирок 1, антитіла  IgG  (LKM-1, 
кількісне визначення) < 2 (негативний результат).

Загальні аналізи сечі без відхилень. Копрограма  від 
21.06.16 р. – колір сірий (глини), перетравлена кліткови-
на – одиничні волокна, неперетравлена клітковина – 

небагато, жирні кислоти – відсутні, мила – помірна кіль-
кість, слиз – помірна кількість, лейкоцити – 3-4, еритро-
цити – немає, епітелій – поодинокий, бактерії – багато, 
детрит – помірно.

УЗД органів черевної порожнини (15.06.16 р.): ознаки 
дифузних змін паренхіми печінки, стінки печінкових вен 
ущільнені, діаметр  v.portae 7мм; гепатомегалія (ПЗР 
правої долі – 105 мм (+33 мм), лівої долі – 75 мм (+38 
мм)); набряк жовчевого міхура (спазмований, розмір 
5х1,5см, просвіт не визначається, стінки потовщені до 
5мм); набряк підшлункової залози (15х11х19мм); асцит 
(в правому печінковому куті визначається незначна 
кількість рідини, позаду сечового міхура – незначна 
кількість рідини); селезінка – в розмірах 73х36 мм (не 
збільшена), селезінкова вена не розширена. Лімфатичних 
вузлів у черевній порожнині і заочеревинному просторі 
не виявлено.

В динаміці при УЗД органів черевної порожнини 
(21.06.16 р.) – наростання гепатомегалії (ПЗР правої долі 
– 120 мм (+48 мм), лівої долі – 81 мм (+44 мм); стінки 
печінкових вен і v.portae ущільнені, діаметр v.portae 7мм; 
поява спленомегалії 83х42мм (N до 75 мм), підвищення 
ехогенності і набряк (17х16х16мм) підшлункової залози; 
підвищення ехогенності і набряк нирок (права – 81х37мм, 
ліва – 82х37мм), дилятація чашково-мискової системи; 
набряк стінки сечового міхура. В порівнянні з попере-
днім обстеженням наросли ознаки асциту – вільна ріди-
на візуалізується в печінковому, селезінковому кутах, 
між петлями кишківника та в малому тазі.

На комп’ютерній томограмі порожнини живота і мало-
го тазу з довенним контрастним підсиленням ознаки 
дифузного ураження печінки (гепатит). Асцит. Жовчевий 
міхур колабований.

При ЕФГДС виявлено поверхневий гастрит. Розширених 
вен стравоходу не виявлено. Після введення через біо-
псійний канал 10 мл 25% магнезії з Фатерова соска неве-
ликими порціями почала виділятися свіжа жовч.

Зважаючи на результати клінічного обстеження, дина-
міку лабораторних показників, у дитини діагностовано: 
Гепатит неверифікований, гострий перебіг, активність 
високого ступеня, жовтяничний період. Синдром холес-
тазу. Асцит. Реактивний холецистит. Реактивний панкреа-
тит. Дефіцитна анемія змішаного ґенезу, легкого ступеня.

В лікуванні дитина отримувала інфузійну терапію з 
включенням 5% розчину глюкози, 0,9% розчину натрію 
хлориду, реосорбілакт, 4% розчину хлориду калію, гепато-
протектори (гептрал), сечогінні препарати (лазікс), еуфі-
лін, урсодезоксихолеву кислоту; ентеросгель, дуфалак.

На тлі проведеної терапії стан дівчинки залишався тяж-
ким, без позитивної динаміки, в зв’язку з чим переведе-
на на ІІІ рівень надання допомоги – Тернопільська облас-
на дитяча клінічна лікарня, ІІ педіатричне відділення 
(22.06.16 р.). На момент переводу – стан дитини залишав-
ся тяжким, зумовлений вираженим інтоксикаційним, 
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астенічним, цитолітичним синдромами, що прогресува-
ли в динаміці на фоні інтенсивної жовтяниці. Дівчинка 
сонлива. Шкіра насичено жовта з оливковим відтінком, 
склери іктеричні, нашкірний геморагічний синдром від-
сутній, передня черевна стінка і стопи пастозні; язик 
обкладений білою осугою. Діяльність серця ритмічна, 
тони помірно ослаблені, ЧСС-104 за 1 хв, в легенях 
дихання везикулярне, однакове з обох сторін. Живіт 
збільшений в розмірах, на пальпацію реагує в правому 
підребер’ї; перкуторно– притуплення звуку у відлогих 
місцях, печінка +5см, щільна, край гострий, селезінка 
+0,5см.Випорожнення сірого кольору, сеча – темна.

На підставі клінічних ознак, лабораторно-інструмен-
тального дослідження, виставлено клінічний діагноз: 
Гострий гепатит, не уточненого ґенезу. Фульмінантна 
печінкова недостатність, печінкова енцефалопатія ІІІ ст., 
набряково-асцитичний синдром. Зважаючи на прогре-
суючий перебіг, розвиток  печінкової енцефалопатії - 
дитину переведено у відділення інтенсивної терапії 
ТОДКЛ. 

В лікуванні отримувала преднізолон, інфузійну тера-
пію (5% р-н глюкози, 0,9% р-н натрію хлориду, реосорбі-
лакт), гепатопротектори (гептрал, реамберин, глутаргін), 
сечогінні препарати (лазікс); дуфалак. Консультована 
спеціалістом відділення дитячої гепатології ДУ «ІПАГ 
НАМН України». Проведено корекцію лікування – добав-
лено Гепа-мерц по 5г 2 рази в день; дозу преднізолону 
збільшено до 10 мг/кг/добу; дозу дуфалаку збільшено до 
20 мл 2 рази в день через рот і 20 мл 3 рази в день в кліз-
мі; деконтамінація кишківника амікацином у віковій дозі; 
гептрал 2,5 мл/добу; з метою корекції гіпопротеїнемії – 
альбумін 10% 150мл/добу; з замісною метою  – одногруп-
на свіжозаморожена плазма (150 мл/добу). 

В зв’язку з відсутністю позитивного ефекту від призна-
ченого лікування, дитину скеровано в НДСЛ «Охматдит» 
(27.06.2016 р.), де підтверджено специфічний ґенез гепа-
титу – позитивний результат ПЛР CMV в крові.  Незважаючи 
на інтенсивну терапію у соматичному відділенні, згодом у 
відділенні інтенсивної терапії - стан дівчинки прогресив-
но погіршувався. 21.07.2016 констатовано клінічну 
смерть. При автопсії підтверджено специфічний харак-
тер ураження печінки на фоні аномалії розвитку.  

Заключний патогістологічний діагноз: Основне захво-
рювання: Фульмінантний некротичний гепатит з гіганто-
клітинним патоморфозом гепатоцитів (МКБ 10 – К 72).

Фонові захворювання: Вроджена вада розвитку: вну-
трішньопечінкова біліарна гіпоплазія з холестазами і 
початковими ознаками цирозу печінки. 
Цитомегаловірусна інфекція.

Ускладнення: Асцит. Паренхіматозна дистрофія нирок, 
міокарда. Індукована апластична анемія. Геморагічний 
синдром: множинні геморагії на шкірі, крововилив в 
легені, наднирник, шлунково-кишкова кровотеча. 
Вторинний імунодефіцит. Кандидоз черевної порожнини.

Висновок дослідження: За результатами автопсії та гіс-
тологічного дослідження у дитини мала місце вроджена 
патологія печінки (внутрішньопечінкова біліарна гіпо-
плазія), яка стала несприятливим фоном для гепатиту, 
що мав злоякісний фульмінантний перебіг з печінковою 
недостатністю, асцитом. Захворювання ускладнилось 
апластичною анемією з геморагічним синдромом, що 
стало безпосередньою причиною смерті дитини. 

В зв’язку з тим, що неможливо повністю виключити 
спадковий характер ураження печінки, рекомендовано 
генетичне консультування сім’ї та спостереження за 
молодшою дитиною (яка народилась в день смерті паці-
єнтки).

Таким чином, серед захворювань печінки у дітей важ-
ливе місце посідає не тільки гостра інфекційна патологія, 
але й вроджені аномалії розвитку жовчевих шляхів. 
Гіпоплазія внутрішньопечінкових жовчевих проток є 
однією із найчастіших причин синдрому холестазу у 
дітей. Вона характеризується скороченням кількості 
міждолькових жовчевих проток стосовно портальних 
трактів печінки (дуктопенією) і може бути знайдена тіль-
ки при гістологічному дослідженні печінки.

Виділяють дві групи гіпоплазії внутрішньопечінкових 
жовчевих проток: синдромну і несиндромну. Синдромна 
форма гіпоплазії внутрішньопечінкових жовчевих про-
ток асоційована з різними позапечінковими аномаліями. 
Несиндромна форма гіпоплазії внутрішньопечінкових 
жовчевих проток у багатьох випадках залишається ідіо-
патичною. 

Запально-деструктивні зміни, фіброз і цироз печінки 
значніші при несиндромній гіпоплазії внутрішньопе-
чінкових жовчевих проток. У таких пацієнтів захворю-
вання печінки мають важчий перебіг з несприятливим 
наслідком внаслідок цирозу печінки або інтеркурент-
них захворювань.

Наведений клінічний випадок несиндромної форми 
гіпоплазії внутрішньопечінкових жовчевих проток не 
був винятком. У пацієнтки ця вроджена аномалія усклад-
нила перебіг гострого гепатиту. Саме вроджена патоло-
гія печінки (гіпоплазія внутрішньопечінкових жовчевих 
проток), виявлена при патогістологічному дослідженні 
посмертно, відіграла провідну роль у злоякісному фуль-
мінантному перебігу гострого гепатиту у дитини, яку до 
цього вважали соматично здоровою. 
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