Interesting case (Autoimmune hepatitis)
A 14-year-old girl with abnormal liver function test
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27 มิถุนายน 2557
อ.พญ.อลิสรา ดารงมณี

เด็กหญิง อายุ 14 ปี ภูมิลาเนา อ. แม่สะเรี ยง จ. แม่ฮ่องสอน
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Chief complaint : ตรวจพบว่ามี liver function test ผิดปกติ
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Present illness

Known case of Graves disease and TB pericarditis มาตรวจตามนัด ไม่มีอาการผิดปกติ คอโตเท่าๆ เดิม
ไม่มีเหนื่อยง่าย ไม่มีใจสั่น ไม่มีเบื่ออาหารหรื อน้ าหนักลด ไม่มีไข้ ตรวจ LFT พบ TP 8.1 g/dL (A/G 3.4/4.7),
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ALP 152, AST/ALT 98/73 U/L; TB/DB 3.13/1.73 mg/dL จึงส่ งมาปรึ กษา GI เนื่องจาก LFT ผิดปกติ
Past history : บุตรคนที่ 2/2 คลอดปกติที่บา้ น ไม่แน่ใจเรื่ อง immunization
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Underlying diseases

1. Graves disease : ได้รับการวินิจฉัย เมี่อ มีนาคม 2556 (8 เดือน ก่อนหน้านี้) ไม่มีอาการ แต่แพทย์ตรวจ
พบว่ามีคอโต เมื่อมาตรวจเรื่ องไข้ มีพี่สาวเป็ น hyperthyroidism รักษาด้วย methimazole และ propranolol

2. TB pericarditis : วินิจฉัยพร้อมกับ Graves disease มาตรวจด้วย prolonged fever (40 วัน) ไอเล็กน้อย
เหนื่ อยมากขึ้น ส่ งตรวจ
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- CXR : cardiomegaly, sputum AFB - negative
- Echocardiogram : pericardial effusion, no vegetation
- Pericardial fluid analysis : glucose 1 mg/dL, protein 5.7 g/dL, LDH 2281 U/L, ADA 219.7 IU/L,
Fluid culture – no growth in 6 weeks

- Pericardial biopsy : fibrinous pericarditis, no granuloma

ได้รับยา IRZE + corticosteroid (13/3/56) หลังกินยา 1 วัน เกิด maculopapular rash + patches คิดถึง drug
hypersensitivity จึงเปลี่ยนยาเป็ น IRPO (2/4/56-15/7/56) ต่อด้วย IR (ยาครบ 13/1/57 2 สัปดาห์ก่อนจะมี
abnormal LFT)
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Baseline LFT : TP 5.3 g/dL (A/G 3.1/2.2), AST/ALT 23/24 U/L, TB/DB 0.45/0.06 mg/dL
Physical examination
V/S: T 36.4๐ C, PR 100/min, RR 20/min, BP 102/64 mmHg
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GA : An active girl, BW 44 kg (P50 ), height 156 cm (P50 )

HEENT : no pale conjunctivae, no icteric sclerae, no lymph node enlargement, mild exophthalmos,
Heart and lungs : normal
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thyroid gland 5x4 cm (diffuse, smooth, no nodule, no tenderness)

Abdomen : no distension, active bowel sound, soft, no tenderness, no hepatosplenomegaly

Investigations
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Extremities : no edema
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- CBC : Hb 11.8 g/dL, Hct 35.8% WBC 5,200/cu mm (N 58, E 2, L 29, M 11%)
Platelets 255,000/cu mm
- U/A : Sp gr 1.006, pH 7, protein & sugar – negative, no RBC & WBC
- BUN/serum creatinine 9/0.5 mg/dL; Na 141, K 3.6, Cl 108, CO2 24 mmol/L
- LFT: TP 8.4 g/dL (A/G 3.5/4.9), ALP 158, AST/ALT 98/73 U/L; TB/DB 3.13/1.73 mg/dL
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Problem list
1. Abnormal LFT : elevated ALT, direct hyperbilirubinemia
2. Graves disease
3. History of TB pericarditis (complete treatment)

rg

Differential diagnosis
1. Autoimmune hepatitis
2. Drug-induced liver injury (methimazole, anti-TB drugs)
3. Liver involvement from systemic disease (Graves disease)
4. Viral hepatitis : HBV, HCV, CMV
5. Wilson disease
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Further investigations
- Hepatitis profiles : HBsAg – negative, anti-HBs – negative, anti-HCV total – negative
- ESR 79 mm/h
- ANA : positive (homogeneous, nucleolar > 1:1280)
- Anti-dsDNA : negative
- Serum IgG 3,060 mg/dL (N 994; 95% CI : 639-1349)
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Percutaneous liver biopsy : Portal and interface hepatitis with plasma cell infiltration

Diagnosis : Autoimmune hepatitis
Treatment : Prednisolone (2 mg/kg/day) + azathioprine (1 mg/kg/day)

Autoimmune hepatitis (AIH)
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AIH เป็ นภาวะที่มีตบั อักเสบจากภูมิไวเกิน โดยมักพบในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ผูป้ ่ วยจะมีเอนไซม์
ตับเพิ่มสู งขึ้น ร่ วมกับตรวจพบ autoantibodies และ serum IgG สู งกว่าปกติ ผูป้ ่ วยร้อยละ 20-40 อาจมี
autoimmune diseases อื่นๆ ร่ วมด้วย
AIH แบ่งเป็ น 2 ชนิด ได้แก่ Type 1 AIH (AIH-1) ซึ่ งพบได้ท้ งั ในเด็กและผูใ้ หญ่ จะตรวจพบ
antinuclear antibody (ANA) และ/หรื อ smooth muscle antibody (SMA) ส่ วน Type 2 AIH (AIH-2) มักจะพบ
ในเด็ก และจะตรวจพบ liver/kidney microsomal type 1 (anti-LKM-1) และ/หรื อ anti-liver cytosol type 1 (antiLC-1) autoantibodies
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อาการและอาการแสดง
พบมากในผูห้ ญิง โดยเฉพาะช่วงที่เข้าสู่ วยั รุ่ น มักมีอาการของตับอักเสบเฉียบพลัน เช่น อ่อนเพลีย ตับ
โต ร้อยละ 50 อาจมีตวั เหลืองเล็กน้อยได้ ผูป้ ่ วยบางส่ วนอาจมาด้วยอาการของ chronic liver disease เช่น ตับโต
และแข็ง หรื อ ตรวจพบ spider nevi, palmar erythema
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การตรวจทางห้ องปฏิบัติการ
ตรวจพบ AST และ ALT สู งขึ้นกว่าปกติ โดยที่ GGT และ ALP ปกติหรื อสู งขึ้นเล็กน้อย นอกจากนี้จะ
ตรวจพบ autoantibodies รวมถึง serum IgG สู งขึ้น
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ลักษณะทางพยาธิวิทยา
ตรวจพบ moderate to severe portal และ lobular inflammation ร่ วมกับมี interface hepatitis นอกจากนี้
จะพบ plasma cell infiltration และ rosette formation ของ liver cells ได้ ส่ วนใหญ่จะไม่พบความผิดปกติของท่อ
น้ าดี ยกเว้นในผูป้ ่ วยที่มี acute sclerosing cholangitis (ASC) ร่ วมด้วย
เกณฑ์ การวินิจฉัย
Simplified scoring system for AIH (2008)
เป็ น scoring system ที่ใช้ในการวินิจฉัย AIH ในผูใ้ หญ่เป็ นหลัก แต่สามารถนามาใช้ในเด็กได้ดี
พอสมควร โดยมีความไวร้อยละ 87 และความจาเพาะร้อยละ 89
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(6 points: probable AIH, ≥ 7 points: definite AIH)
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Criteria for the diagnosis of autoimmune liver disease in childhood
เนื่องจาก scoring system ข้างต้นจะใช้ในผูใ้ หญ่และในการวิจยั เป็ นหลัก อีกทั้งในเด็กมักจะมี titer ของ
autoantibodies ต่ากว่าในผูใ้ หญ่ จึงมีการเสนอเกณฑ์การวินิจฉัยในเด็กเพิ่มเติมดังต่อไปนี้
1. Elevated transaminases
2. Positivity for circulating autoantibodies
 ANA and/or SMA (titer ≥ 1:20) = AIH-1 or ASC
 Anti-LKM-1 (titer ≥ 1:10) = AIH-2
 Anti-LC-1 = AIH-2
3. Elevated serum IgG (in 80% of cases)
4. Liver biopsy: Interface hepatitis, multilobular collapse
5. Cholangiogram: Normal = AIH or ‘small duct disease,, abnormal = ASC
6. Exclusion of viral hepatitis, Wilson disease, non-alcoholic steatohepatitis (NASH)
การรักษา
มักตอบสนองต่อยากดภูมคุม้ กัน โดยจะพบว่าผูป้ ่ วยมีอาการดีข้ ึน เอนไซม์ตบั และ serum IgG กลับสู่
ระดับปกติ ตรวจไม่พบ autoantibodies หรื อพบ titer ต่าๆ (≤1:20 for ANA and SMA; ≤1:10 for anti-LKM-1)
และไม่พบการอักเสบจากการตรวจทางพยาธิวทิ ยาของชิ้นเนื้ อตับ
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การรักษาหลักได้แก่ prednisolone (or prednisone) 2 มก/กก/วัน (ไม่เกิน 60 มก/วัน) แล้วค่อย ๆ ลด
ขนาดยาลงใน 4-8 สัปดาห์ โดยติดตามอาการและ AST, ALT, GGT, ALP เป็ นระยะ ๆ เมื่อเอนไซม์ตบั กลับสู่
ระดับปกติจะให้ยาในขนาด 2.5-5 มก/วัน ไปอีกประมาณ 1 ปี ในกรณี ที่ผปู้ ่ วยกาลังเข้าสู่ วยั เจริ ญพันธุ์ควรให้ยา
ต่อไปก่อนเนื่ องจากโรคมักกาเริ บในช่วงนี้ได้
ถ้าไม่สามารถลดขนาดยา prednisolone ได้ หรื อมีผลข้างเคียงของการให้ prednisolone ควรพิจารณาให้
azathioprine 0.5 มก/กก/วัน และเพิม่ ขนาดได้จนไม่เกิน 2-2.5 มก/กก/วัน อย่างไรก็ตามในบางสถาบันแนะนาให้
เริ่ ม prednisolone ร่ วมกับ azathioprine ตั้งแต่แรก แต่ตอ้ งระมัดระวังในผูป้ ่ วยที่มีตวั เหลืองร่ วมด้วย
การรักษาอื่นที่อาจใช้ในกรณี ไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลัก ได้แก่ ciclosporin-A (โดยเฉพาะในผูป้ ่ วย
AIH-1), mycophenolate mofetil (MMF) และ calcineurin inhibitors (ciclosporin, tacrolimus)
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